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Vandringar i Corona-tider
Vi uppmanar starkt alla deltagare som är över 70 år, och/eller tillhör en riskgrupp, att tills vidare
inte delta i Vandrareföreningens vandringar.
Självklart deltar du inte heller på vandringarna om du är sjuk.
Alla oberoende av ålder uppmanas till att fortsätta att vara fysiskt aktiva och bland annat vandra,
men alla bör inte göra det i grupp.

Aktuella vandringar
Datum
17-22
augusti
Aktuella
vandringar

Längd (ca) Ledare
Vandringslänk
resa
för utskrift länk

Söndag 12
april

18 km

Gabriel
Jonsson

Söndag 19
april

18 km

Kerstin
Wannmyr

Söndag 26
april
Söndag 3
maj
Söndag 24
maj
Söndag 31
maj

Lång
vandring
Lång
vandring
Lång
vandring
Lång
vandring

Beskrivning
2020 års vandringsresa 17-22 augusti går till
Östergötland och Småland
Aktuella vandringar i format lämpligt för utskrift (PDFformat)
Lång vandring Lovön runt. Ta buss 177 mot Skärvik med
avgång kl. 09.42 från Brommaplan. Ledaren möter i
bussen. Vandringen går från busshållplats Tillflykten till
Orangeriet. Lättgånget, delvis kuperat. Två raster.
Lång vandring längs Fornstigen på Lovön. Ta buss 177
mot Skärvik med avgång kl. 09.10 från Brommaplan.
Ledaren möter i bussen. Vandringen går från
busshållplats Drottningholm. Slutmål Kina slott
(Drottningholm). Lättgånget, delvis kuperat. Två raster.

Maria Brunn Beskrivning kommer senare
Erik
Holmstedt

Beskrivning kommer senare

Eva Löfdahl Beskrivning kommer senare
Maria Brunn Beskrivning kommer senare
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Datum

Längd (ca)

Ledare

Planerade
vandringar

Vandringslänk
kalendern

Beskrivning
Vandringskalendern visar alla planerade, inställda och
vakanta vandringar.
Under april och maj månader har föreningen ställt in alla
korta vandringar.
Föreningen tillåter fortsatt medellånga och långa
vandringar under förutsättning att vandringsledaren är
yngre än 70 år.
Meddellånga och långa vandringar som varit planerade
för vandringsledare äldre än 70 år har markerats som
Vakant så att vandringsledare yngre än 70 år kan ta dem
om de så önskar.
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