Hej Gång- och vandrarvänner!
Efter en tids möte som bl.a medfört viss omorganisation av förbundets olika kommittéer har
undertecknad
efter mycket tvekan tillslut tackat ja att vara ordförande i vandrarkommittén. Orsaken därtill är att
jag känner
att det har blivit en nytändning inom förbundet med framförallt en fokusering på verksamhet både
inom tävlingsgången och inom vandringen, vilket är mycket glädjande.
Jag gör här nedan ett försök till att skissa upp de arbetsuppgifter som jag tror vi har att jobba med
inom vandrarkommittén och vilken/vilka som (förslag) ska ha ansvaret att driva arbetet framåt i de specifika
områdena. Alla skall
naturligtvis delta/ha åsikter och arbeta med alla frågorna.
A) Ansökningar (bidrag m.m.). Roger och Gunnar med hjälp av kansliet.
B) EWG vandringen i Sverige 2015. Gunnar och Jörg.
C) IML/Linnémarschen. Roger.
D) IVV/SFF, "samarbete över gränserna". Roger, Anita.
E) Tjejgåing, skall ligga under styrelsen men vi kommer nog i vandrarkommittén att vara
delaktiga. Anita.
F) Pilgrim, Håkan, Anita, Roger.
G) Svenskt Friluftsliv. Gunnar, Roger med hjälp av kansliet.
H) Sverigevandringen. Gunnar, Håkan
I) "NYA VERKSAMHETER
VET EJ OM JAG GLÖMT NÅGOT, HÖR I SÅ FALL AV ER, och meddela gärna om ni vill jobba med någon
specifik uppgift.
Jag har försökt, med de trots allt begränsade och inte heltäckande kunskaper i ämnet att få till en
kommitté som personellt täcker stora
delar av Sverige och som jag vet att ni har, stora kunskaper om vandring.
Kort presentation:
Roger Magnusson, boende i Tibro och som de senaste 12 åren sysslat med vandring och
några gångtävlingar som arrangör (3 VSM).
Gunnar Wall. Vandrarlegend från en av Sveriges största och flitigaste vandrarföreningar, den i
Ängelholm. Gunnar har en fantastiskt idé
om EWG vandringen 2015 genom att förlägga den till delar av utvandrarleden i Småland.
Håkan Hermansson, även han från en av Sveriges största och flitigaste vandrarföreningar den i
Lundsbrunn.

Jörg Rückert, Partille. Skaparen av Elfsborgsmarschen och flitig långvandrare. Talar både tyska och
danska flytande.
Anita Lindström, Södertälje. Flitig långvandrare med goda kontakter i Frösunda Mångkampsförening,
Stockholms Vandrarförening
samt SFF.
Sven Blomkvist, Örebro är vår nye ordförande och Börje Hansson, Borås är v. ordförande och
dommaransvarig.
*************************************
Har haft kontakt med EWG:s vice ordförande, (tror jag han är, Jörg vet) vår danske vandrarvän som
jag träffade under Bornholm Rundt marchen nyligen, han meddelade att det i höst i oktober kommer
att vara en konferens i Schweiz, kan kanske Gunnar vara aktuell för attt åka dit. Jörg kan tyvärr inte
då han har viktigare uppgifter för sig nämligen natt stötta sin hustru.
Har också försökt att prata en hel del med vår systerorganisation SFF, som jag hoppas på att vi kan
inleda ett samarbete med för
att ytterligare sprida vandringens fördelar till fler.
Vi behöver också samla ihop oss för ett möte, förslagsvis i slutet av augusti/ början av september,
kom med datumförslag då ni kan
komma på ett möte. ska vi ta det på kansliet i Göteborg?
Hoppas att detta nu kan bli bra för den framtida svenska utvecklingen av vandrardelen inom
förbundet.
Nu laddar jag för egen personlig del för Nijmegenmarschen och om någon vill lyssna på Radio
Skaraborg 100,3 mhz så finns där idag måndag
9 juli en intervju med undertecknad.
Tills vi ses och hörs, vandra vidare.
mvh/Roger Magnusson

