Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Vandrarkommittén

Tibro 2018-10-25

Rapport inför styrelsemötet 28 oktober 2018 i Göteborg
1)

Sverigevandringen är genomförd första söndagen i september
(något undantag beträffande datum har godkänts).
Tio föreningar har genomfört arrangemanget.
Hässleholm Hovdala VF
VK Lundsbrunn
Tibro AIK FIK

156 starter
143
78
Dalskogs Tennisklubb och Byalag 35
Sotenäs VF
32
Norra Vi IS
20
Djursdala SK
19
Fredrikshof IF GF
18
Älekulla IF
17
För. för barn och ungdomars hälsa

1.750:1.750:1.250:750:750:500:500:500:500:-

ej redovisat ännu

2)

Undertecknad har varit på möte/”Trivselkväll” i Ängelholm
torsdagskvällen den 11/10 hos Engelholms VF ang. EVGvandringen 2021. Tyvärr kunde ingen från föreningen
delta på EVGs årsmöte helgen 20-21/10 och undertecknad,
Jörg och Anita var upptagna av en vandrarledarutbildning i
Svenska Folksportförbundet regi som hölls i Tibro dessa dagar.
Bertil Ericsson, ordförande i EVF jobbar på med den tänka EVG
vandringen och Båstads kommuns turistbolag har varit i
kontakt med mig och är intresserade av arrangemanget och
kommer om allt klaffar att åka till EVG vandringen 7/6-9/6
2019 i Österrikiska Dorfgastein för att på plats se hur det
fungerar.

3)

Vid styrelsemöte den 13/10 med Svenska Folksportförbundet
så togs frågan upp om ett gemensamt möte mellan styrelserna
i SGVF och SFF. Styrelsen i SFF är mycket positiva till detta och
det föreslagna datumet den 2 december passar. Ett program
kunde vara att vi träffas kl. 10.00 på Bangatan 60 i Göteborg
(Viggo har tillgång till lokal där) och vi kunde då börja med att
vandra 5 km. i ett av VF Gånge Rolfs arrangemang och
bekanta oss med varandra. Efter en dryg timma är vi tillbaks
på Bangatan och kan ha ett gemensamt möte där vi
presenterar varandras organisationer och program, där vi på
vandrarsidan har mycket gemensamt. Vi skulle också kanske
kunna avsluta det hela med någon form av jultallrik.

4)

Vid telefonmöte måndagen den 15 oktober har jag och Viggo
Oterhals från Svenska Folksportförbundet fått information och
genomgång av Naturkartan.

5)

Två föreningar anslutna till Svenska Folksportförbundet har
beslutat att ansöka om medlemskap i SGVF. VF Gånge Rolf från
Mölndal och Trestads VF från Vänersborg.

