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Styrelsens sammansättning 2022 
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, Eva Filipsson 

 

Kontaktpersoner 

Kinnemilskärran:                        Jan-Åke Karlsson                          070-3015039 

Stavgång:                         Gunnel och Lennart Gustafsson   0511–13611 

Klubbhusansvarig:                        Håkan Hermansson                      070-828 48 29 

Vandrarnytt, Facebook:                       Helena Hermansson                     070-6409000 

Hemsida:                                                Johan Svensson                            070-5674040 

Utformning affischer och nätannonser    Marita Hellqvist                             070-5441125 

Statistik                                                    Irene Johansson                           070-6082841 

Pressreferat och klippbok                        Gullvi Johansson                          070-5136009                     

Profilmaterial                                            Bo Hellqvist                                  070-1890802                               

   

Medlemsavgift 

100kr/år för medlemmar över 20 år, övriga gratis 

Inbetalas på BG: 5207–6114, swishnr:123 38 789 56 

Glöm inte 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, vi är så tacksamma för att du betalar in den 



Ordförande har ordet. 

Det är med stolthet jag kan konstatera oss 

i vandrarklubben Lundsbrunn vara 

Europa mästare för föreningar i vandring. 

Vi har tidigare placerat oss på 5.e i 

Limburg Tyskland, 3.e plats på Kinnekulle 

och 2.a plats på Holbaek i Danmark, nu i 

Båstad intog vi 1:a platsen. 

Deltagarna från vår förening var mycket 

nöjda med de olika vandringarna. Först 

var vi i Botaniska i Göteborg, innan vi åkte 

vidare till Båstad där vi checkade in på ett 

hotell med stora lägenhets rum där en del 

till och med hade tvättmaskin på rummet. 

Banorna vi gick var fantastiskt vackra 

med bokskogsraviner, vackra blommor, 

vidunderliga utsikter och fina 

sandstränder där även del tog sig ett dopp 

i havet. Hemresan gick via Ästads vingård 

där vi beskådade deras vackra trädgårdar 

och spa. 

Jag hoppas ni haft en skön semester. Jag och Helena var under 

några fina sommar dagar i Stockholm och cyklade. Vi körde 

runt på Kungsholmen, Långholmen, Södermalm, Djurgården, 

Gärdet och runt Djurgårdsbrunnsviken, där vi även cyklade 

upp till Ulriksdals slott som tidigare hette Jakobsdals slott då 

det var Jakob De La Gardie som byggde det. Vi upplevde att 

cykla runt i Stockholm var betydligt enklare än vi hade tänkt 

oss då cykelvägarna var tydligt ut markerade och bilisterna tog 

mycket hänsyn till oss på cykelvägarna.  

Vi börjar hösten med en fin medlemsvandring på 

Hällekis säteri, Jag hoppas vi ses då! 

Håkan Hermansson 

 

 



Dragningslista på startkorten från vårens kinnemilar 2022  

2500:- Rydéns          Helena Hermansson 070-6409000  

2000:- Intersport     Lisbeth Ehrnberg 073-0449012  

1500:- Rydéns          Eivor Andersson 073-2013399  

1000:- Intersport     Bo Hellqvist 070-1890802  

500:- Rydéns            Eva Filipsson 070-3080474  

500:- Intersport       Gunnel Gustafsson 070-3316749  

500:- Rydéns            Thomas Ahlzén 070-6544030  

500:- Intersport       Gullvi Johansson 070-5136009  

500:- Rydéns            Kerstin Wanner 070-4912769  

200:- Intersport       Börje Karlsson 070-6256319  

200:- Rydéns            Roger Persson 073-1404885  

200:- Intersport       Johnny Larsson 070-5170311  

200:- Rydéns            Jan Eriksson 073-4248890  

200:- Intersport       Elisabeth Börjesson 076-0372248  

100:- Rydéns            Monica Augustsson 070-9394936  

100:- Intersport       Irene Johansson 073-5105747  

100:- Rydéns            Ingegerd Svensson 070-8450934  

100:- Intersport       Magnus Ehn 076-8327900  

100:- Rydéns            Lars-Åke Rehn 070-8179453  

100:- Intersport       Ginger Karlsson 076-1133846 

 

Dragning från startlistorna. Vinsterna kommer från vårt profilmaterial. 

1545 Kristina Ahlmén 070-8434674  

1234 Tage Olsson 070-6825902  

1248 Gunnar Manneby 076-0184922   

 

Flitpriser till de som gått samtliga kinnemilar under vårsäsongen. 

Vinsterna kommer från vårt profilmaterial. 

Ingrid Svensson 076-0217703  

Gunilla Håkansson 076-8246230  

Eva Filipsson 070-3080474  



 

Kinnemilar Hösten 2022 
Motion och naturupplevelse när den är som bäst!  

Starttid: 08.30-11.00  
Samtliga kinnemilar är även IVV-vandringar 

Kinnemilen 4 september är även Sverigevandring 

 

                                          Startplats                                  Skyltat från, ansvarig 

 

14 Aug                               Österäng bygdegård                Väg Forshem-Österäng 

                                                                                             Göran Gustafsson 070-6380240 

 

21 Aug                                Trolmen Såtavallen                 Väg Källby-Hällekis, Medelplana 

                                                                                              Maritha Hellqvist 070-5441125    

 

28 Aug                              Hindens rev                               Söne kyrka 

                                                                                              Håkan Hermansson 070-8284829 

 

4 Sept                                Hasslösa flygfält                      Väg 26 Lidköping-Skara Ardalakorset 

                                                                                             Leif Augustsson 070-3419159 

 

11 Sept                                Sjölunda Skola                         Väg Lidköping-Läckö 

                                                                                                                    Chatarina Sekund 072-2470268 

                                                                                      

18 Sept                                Brunbo Gård                           E20, Trafikplats Glasbacken 

                                                                                              Lennart Gustafsson 073-0411737 

 

25 Sept                                Källby Dafgårds                      Källbyrondellen 

                                                                                              Mats Larsson 070-5244161 

 

2 Okt                                   Alphem Arboretum               Väg Skara-Falköping 

                                             Floby                                       Håkan Hermansson 070-8284829 

 

9 Okt                                   Lundsbrunn                          Väg mot Sötbovallen 

                                             Padelhallen                           Roger Olsson 070-3835938 

 

16 Okt                                  Klubbstugan                         ICA Vinniga 

                                                                                            Styrelsen, Håkan 070-8284829 

 

23 Okt                                  Husaby Sannebo                  Väg 44 Husabykorsningen 

                                                                                            Styrelsen Håkan, 070-8284829 

 

 

 



Välkomna till Gunnel och Lennarts Stavgång 

Varje måndag från september till maj på Petersburg i Skara hålls 30 

stavgångsvandrings tillfällen. 

Alla är Välkomna och starten är 09.30 

Efteråt anordnas en liten fikastund med frågesport. Förra året lockade 

dessa stavgångsvandringar sammanlagt ca 900 deltagare. 

 

                                        

 

 

 

Vi startar höstens vandringar den 7 

augusti med en medlemsvandring på 

Hällekis säteri 

Samling växthusen Hällekis säteri 09.00 

Vi kommer guidas runt i området av Hällekis säteris egen guide, få beskåda 

äldre hästskjutsfordon m.m. Hällekis historia och vandra i omgivningarna. 

Vandringen är c:a 5-6 km. Ansvarig är Bo Hellqvist. Tel: 070-189 08 02 

 

 

 

 

 

 



Mat och Kulturvandring Minnesfjället Lugnås 

Kvarnstensgruvan minnesfjället Lugnås kommer för vår 
förening Vandrarklubben Lundsbrunn hållas lördagen 3/9 

Denna vandring kommer innehålla information och historia 
kring bygden vi vandrar i, men det kommer också bjudas på 

mat efter vandringen. 

Europas enda öppna kvarnstensgruva 

Anmälan görs till Håkan Hermansson tele: 0510-53 50 87, senast 20 augusti 
2022. 

Pris: 350 kr/p.  

  
 

 

 

Medlemskväll på naturum Hornborgasjön Broddetorp 

tisdagen 25/10 2022 

Samling kl:17.15 (Detta klockslag för att det skall vara ljust när vi guidas) 

Guidad vandring av naturguider 17:30 

Om vädret tillåter en kortare lätt vandring utomhus. 

Mat 19.00 Porterstek med pressgurka på café Doppingen. Vid anmälan 

meddela om allergier eller vegetarisk kost så ordnar vi det. 

Begränsat antal platser. 

Pris: 200 Kr/p, anmälan senast 16/10 2022  

Vid anmälan och kontroll av att plats finns, till Håkan Hermansson Tel:  

0510-53 50 87  sker betalningen in till vandrarklubbens BG: 5207-6114 

 

  



Maritha och Toves fiskeresa till Norge 
 
4 juni, 09:45, startade 4 förväntasfyllda och fiskesugna personer från Källby i en Tesla som 
är "knökafull” med packning.  
Vi stannade till i Örebro, och affären Sport and Tackle. En butik med stort sortiment av 
fiskeprylar. Något nytt är ju alltid bra att försöka locka havets innevånare med. 
 
Väl i Söderhamn, provianterades matvaror inför morgondagens överfart till Norge. Vårt 
resestopp för kvällen var Jonskär utanför Söderhamn. Här väntade värdparet med nystekta 
strömmingsflundror på mörkt bröd….mums. Dagens sträcka mätte 460 km.   
Nästa dagsetapp startade kl 07:10. 2 personer och en Saab har nu anslutit sig till vårt 
sällskap. Ca 10 timmars restid låg nu framför oss. Då vi körde en elbil, var planeringen att 
först ta oss de ca 37 milen till Krokom för att ladda den där plus att tanka diesel till Saaben 
och samtidigt äta lunch. Härifrån åkte vi sedan den s.k. Fiskevägen till Norge. Vi har åkt 
fiskevägen många gånger men har aldrig sett så mycket snö ligga kvar som nu. Det regnade 
och blåste uppe på kalfjället. Det var bara 4 grader varmt och lite ”snöglöp” i luften. Under 
resan över fjället såg vi bl a renar, fjällharar och ripor. 
 
Efter att ha kommit till Sandnessjoen återstod endast 3,5 mil till vårt slutmål Offersoy. Väl 
framme fick vi checka in och samtidigt skriva hyreskontrakt på de båtar vi skulle använda 
under vårt fiske. Skepparexamen var ett av kraven som måste uppfyllas plus en del andra 
krav och nu väntade 5 dagars spännande fiske. Vi gjorde oss hemmastadda i våra stugor 
och packade upp alla våra grejor och förberedde fisket inför morgondagen. Dagens sträcka 
mätte ca 770 km. 
 
En typisk fiskedag började med uppstigning kl 07:00 och frukost. Under tiden kaffet kokar, 
kollas dagens väderprognos på mobilen. Om blåst och ösregn uteblir tas flytoverall eller 
flytväst på. Båten packas full med spön, fiskedrag, smörgåsar och termosar med kaffe. En 
balja för eventuell fiskfångst lastas också ombord. 
Vår båt styrs av Maritha och vi tar oss ut till samma farvatten som Hurtigrutten använder. 
Plotter och ekolod finns i båten och detta är till bra hjälp då vi vet var vi är, vilket djup det är 
och var olika grund och grynnor finns. 
Vi låter båten driva nära land och över olika grundtoppar för att leta efter och fånga torsken. 
Hittar vi inget bra fiske kör vi och letar runt på andra ställen. 
När blåsten tar i och ökar, åker vi in och fiskar i en vik strax intill fiskeläget. Här får vi lä för 
vinden. (Det var här vi fick en hälleflundra på 9 kg). 
När vi fiskat 5-6 timmar eller när baljan är full med fisk, åker vi in till land för att rensa och 
paketera och frysa fångsten. 
Efter många timmar på havet och i ”rensstugan”, lagar vi snabbt ihop en middag och avslutar 
kvällen, helt färdiga, med en öl i soffan. 
Under våra fiskedagar fick vi torsk, sej, kolja, långa, rödspätta och en hälleflundra. 
Norge kom med nya fiskeregler 2021. I korthet innebär det att det är enbart de som fiskar vid 
en registrerad fiskecamp som får ta med sig fisk ut ur landet och tillåten vikt är nu 18 
kg/person mot tidigare 20 kg och bara två gånger/år. 
 
Vi hade fint väder hela veckan men när vi skulle packa och resa hem började det att regna. 
Regnet gjorde att det kändes lättare att starta hemfärden. Den frysta fisken packades ner i 
stora frigolitlådor, och dessa klistrades sedan noggrant ihop med silvertejp. Väl hemma i 
Källby igen, efter ett och ett halvt dygn, var fisken fortfarande fryst och kunde packas in i vår 
frys. 

 

 

  



                 

 Halva Baljan full med fisk                                                Ute till havs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hälleflundran fastnade på Toves bläckfiskdrag som inköptes i affären i örebro. 

Visst är väll Maritas mössa snyggast på bilden i alla fall?



                                                                  Viktigt! 

Sammankomst för dig som vill vara med och lägga en 

kinnemil. 

Boka upp tisdagen 1 nov-2022 

I norra Härene bygdegård kl: 19.00 

Vandrarklubben Lundsbrunn bjuder på smörgåstårta. 

Varje år på hösten samlas de som vill vara med och lägga en kinnemil nästkommande 

år. 

Har du ett område som du ofta vandrar i? Kom och berätta för oss, så kan vi hjälpas 

åt att lägga en kinnemil där. Du som ansvarar för en kinnemil ersätts med 1000kr, 

men inte bara det du möter också många trevliga vandrare, samt att du bjuds på en 

jullunch vid tomtemarschen. 

Varje år behövs nya idéer om platser att vandra på för att få så omväxlande 

vandringar som möjligt, skog, äng, stad, landsbygd allt är av intresse. Detta både 

utifrån att våra vandrare kommer från olika platser i Skaraborg och att alla vill lära 

känna nya områden att vandra i.  

 

 

Årliga Nattsmygen 

 

 

 

 

 

 

Start: Hällekis säteri vid växthusen, söndagen 30 oktober-2022  

kl.17.30–18.30  

En vandring för hela familjen, som barn och barnbarn 
uppskattar. Du vandrar i lite mörker, du har med dig ficklampa 
och reflexer. Du vandrar utmed en kortare reflexmarkerad bana, 
ca 4km i skog och öppna marker. Ni bjuds på korv och bröd 

utmed banan.  Tomtemarschen 



OBS: lördag 10/12  2022 

Start: 16.00–16.30 vid Lundsbrunns bygdegård. 

 
 

 

 
 

 

 
En vandring i Lundsbrunns närområde med levande marschaller 
utmed vandringen och lite andra överraskningar. I mål bjuds du 
på tomtegröt och skinksmörgås.  

Du som Har arrangerat en vandring under året bjuds på jullunch 
kl. 13.00 För denna lunch behövs en anmälan till Håkan 
Hermansson 0510-53 50 87 senast 1 december. 

 

 

 

Välkomna! 
 

 

 

 



Foton från vårens vandringar 

Vi startade vid Bastöna en solig 

vintrig dag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klyftamon 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsvakt i Klyftamon,  

ordförande Håkan 

 

 

 

 

 

                                                                                 Johan vilar ut efter vandring i klyftamon      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händene, Åkedal med backsipporna 

 

 

 

 

 

 



Vinnande laget i Båstad 

 

 

Per-Olof bygger bro i Klyftamon 

 

 



 

 

Hängbro vi vandrade över i Båstad 

Leif, Roger, Bosse, Helena, Ann-Charlotte, Monika 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botaniska i Göteborg där vi hade tur att se näsduksträdet blomma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


