
TORPRUINEN DUNGARP
Söndagen den 26 november.
Premiärturen äger rum vid platsen där torpet
Dungarp i östra delen av Österskogen legat
Vägvisning utefter gamla riksväg 32 mellan
Boxholm och Strålsnäs.
Eld o vätska mm: Håkan Gustafsson, 50504
Berättare: Therese Précenth

SYDVÄST OM LÅNGLIDEN
Söndagen den 3 december
Elden tänds i en vacker mossbevuxen skog
drygt 300 meter sydväst om Långliden
Vägvisning utefter riksväg 32 mellan
Sommen och Boxholm.
Eld o Vätska: Bengt Carlsson, 51793
Berättare: Ingrid Baan De Loof
STRAX NORR OM BRANTLIDEN, NÄRA

GAMLA RIKSVÄG 32
Söndagen den 10 december.
Denna söndag äger Söndagsturen rum nära
gamla riksväg 32, uppanför backen strax
söder om Ingemarsvallen. Det är på västra
sidan om vägen.
Vägvisning utefter gamla riksväg 32, söder
om Ingemarsvallen
Eld o vätska: Klas J. 070-4790467
Berättare: Ann-Sofie Johansson

STRAX NORR OM PARKERINGEN
BAKOM STENBOCKSKOLAN

Söndagen den 17 december
I skogen strax norr om Stenbockskolan
kommer Hugo spela och sjunga.
Vägvisning norr om skolan (Parkgatan/
Skolgatan).
Eld o vätska mm: Pär A, 070-3451466
Berättare: Hugo Gustafsson

Söndagen den 24 december
Ingen Söndagstur. God Jul!

Söndagen den 31 december
Ingen Söndagstur. Gott Nytt År!

SÖNDAGSTURER 2017-2018
Boxholms Orienteringsklubb och Föreningen Krafttaget välkomnar till ännu en säsong med Söndagsturer. De pågår
den 26 november - 11 mars, och det blir i vinter totalt 14 Söndagsturer. Uppehåll görs julafton och nyårsafton 

  Allmänheten är välkomna till våra Söndagsturer. Det går att promenera till elden (platsen), till exempel hela eller
delar av vägen dit. Vid elden finns en "berättare" som pratar om ett fritt ämne. Ta gärna med fika till elden. Eller
varför inte korv att grilla.

  De som vill löpträna kan samlas i Vivåsen klockan 10.00. Men håll utkik, ibland brinner elden ganska långt bort
från Vivåsen, och det kan då bli aktuellt att springa från till exempel Åsbo skola.

  Gå in på www.krafttaget.com. Där finns kartor att ta hem för respektive söndag, lämpliga för löparna. Högerklicka
på kartan, spara på hårddisken. Beskär kartan om du vill (i paint eller annat program) och skriv ut det du behöver.

  På www.krafttaget.com finns all nödvändig information om Söndagsturerna, och där finns också "införbilder",
alltså bilder som visar hur det ser ut på Söndagstursplatsen (bilder tagna under hösten). Efter varje Söndagstur
läggs ett referat samt bilder från Söndagsturen ut på Krafttagets hemsida.

  Elden ska brinna från ungefär klockan 10.00 fram till cirka 11.30 eller när besökarna gått hem.
  OBS! Berättande kommer att ske klockan 10.45. Besökare vid elden dyker lämpligen upp mellan klockan 10.00

och 10.45.
  Vägvisningen till Söndagsturen består av orienteringsskärmar, skyltar och röd/vita snitslar.
  Vi hoppas på en vinter med ett tunt snötäcke och som är fri från stormar. Ändringar i programmet kan vi

självklart bli tvingade till, men vi siktar på att köra enligt programmet här nedan. 
Välkommen till ännu en säsong med söndagsturer!

STRAX SÖDER OM LADUGÅRDEN OCH
VÄSTER OM SKYTTEBOVÄGEN

Söndagen den 7 januari.
I slutet av en stig/körväg som från
Skyttebovägen går in i terrängen mot
sydväst strax söder om bruksladugården
tänds elden.
Vägvisning utefter Rv 32 vid Boxholms
södra in- och utfart.
Eld o vätska mm: Roger K. 070-2681963
Berättare: Per-Arne Larsson

HÄLLKISTAN VID ÖRINGE

Söndagen den 14 januari.
Söndagsturen äger rum vid Hällkistan i
Öringen.
Vägvisning vid Öringe, och utefter vägen
mot Ekeby.
Eld o vätska mm: Mats L. 073-3609040
Berättare: Ann-Charlotte Feldt
VID VINDSKYDD INTILL KVARNGÖLEN
Söndagen den 21 januari.
Platsen denna söndag blir vid ett vindskydd
intill Kvarngölen, näa vägen mot Hybbeln.
Vägvisningen: Åk mot Lagnebrunna,
vägvisning därefter.
Eld o vätska: P o L Molin. 070-6070037
Berättare: Sabina Palm

STRAX NORR OM
SÄTTERTORPSOMRÅDET

Söndagen den 28 januari.
Norr om Sättertorpsområdet och mellan
landsvägen och järnvägen finns en vacker
skog, där tänds elden denna söndag.
Vägvisning utefter riksväg 32, nära norra
in- och utfarten till Boxholm.
Eld, vätska mm: Klas J. 070-4790467
Berättare: Jonas Vogel

INTILL SKYTTEBOVÄGEN STRAX

NORR OM JÄRNVÄGEN
Söndagen den 4 februari.
I skogen strax innan den tidigare
järnvägsövergången vid Skyttebo tänds
elden. Det är intill den gamla vägen mot
Skyttebo som går in vid ladugården.
Vägvisning utefter Rv 32 vid Boxholms
södra in- och utfart. 
Eld, vätska mm: K-J Norén 070-8280169
Berättare: Diana Laitinen Carlsson

NEDANFÖR FORNBORGEN NÄRA

SINKAN
Söndagen den 11 februari.
Elden tänds mellan de två markanta bergen
som ligger cirka 700 meter nordväst om
Sinkan, nära vägen mot Hageby.
Vägvisning utefter vägen Flemminge-
Ryckelsby.
Eld o vätska mm: A Molin 070-2442958
Berättare: Zenita Norell

INTILL ÅDALSVÄGEN OCH LILLÅN,

STRÅLSNÄS
Söndagen den 18 februari.
Denna gången drar Söndagsturen till
Strålsnäs. Elden tänd nära Lillån och
Ådalsvägen.
Vägvisning utefter vägen mot Västra Harg,
nära Åsbo kyrka.
Eld , vätska mm: Jan Lindgen, 51635
Berättare: Ingela Svensson

NÄRA BOCKETORPABRON
Söndagen den 25 februari.
På en kulle nära Bocketorpabron, alltså
utefter vägen mot Södra Kvisslehult tänds
elden.
Vägvisning utefter vägen mot Malexander,
avtagsväg Södra Kvisslehult.
Eld o vätska mm: Pär A, 070-3451466
Berättare: Maria Bergagård

SYDOST OM NORRA KVISSLEHULT

Söndagen den 4 mars.
På en liten höjd och i en vacker skog
alldeles sydost om Norra Kvisslehult tänds
den nästa sista elden för säsongen
Vägvisning i korsningen Söderleden/
Frebyvägen.
Eld, vätska mm:  Bengt Carlsson, 51793
Berättare: Alf Ek
WIGERSBERG, HÄRADSPROFOSSENS

BOSTAD MELLAN LILLA BÄCK OCH
BRÄNNBÅLSKÄRR

Söndagen den 11 mars
Vi avslutar säsongen med att tända elden
där Wigerberg legat, en stuga där
häradsprofossen Sven Wiger har bott.
Vägvisning från Lilla Bäck utefter vägen
från Boxholm säteri mot Trehörna.
Eld o vätska: Christer K, 50028
Berättare: Johan Birath


