
Vandring växer så det knakar i Västervik 
2008 började fem av lokalavdelningens långfärdsskridskoåkare fundera på vad de ska hitta på efter 
vintersäsongens slut. En vandringsgrupp bestående av sex personer startades. Målsättningen med 
dessa torsdagsvandringar var att umgås och samtidigt lära känna hela kommunens stigar från norr till 
söder och från väster till öster. För att klara logistiken använde de sig av bilar.  
 
Under 2009 och 2010 växte intresset och plötsligt bestod gruppen av 25 personer och varje år har 
sedan antalet ökat. Idag har gruppen växt till 50 stycken seniora vandrare som ses varje torsdag på 
våren mellan mars och juni och på hösten från september till Lucia om vädret tillåter. Det blir cirka 15 
vandringar på våren och hösten i en hastighet på 4 km/h och alltid med en rast på 30 minuter med 
grill. Den längsta vandringen som gjorts har varit 16 km lång. Sammanlagt avverkar vandringsgruppen 
ca 30-35 mil per säsong. Förra året blev det säsongsrekord med hela 40 mil.  
 
Vandringarna går på obanad terräng, stigar, runt sjöar, vägar och leder i hemkommunen eller i de 
närliggande såsom Valdemarsvik, Vimmerby, Åtvidaberg och Oskarshamn. Allt rekas innan och idag 
har gruppen samlat på sig hela 136 olika vandringar som alla finns på kartor i lokalavdelningen. Varje 
torsdag skickas det ut bilder från dagens vandring med distans och vilken vandring som sker veckan 
därpå. Tre av grundarna är fortfarande aktiva trots sin ålder av 78 – 82 år. Numera står folk i kö för 
att få vara med, vilket har resulterat i att ytterligare sex vandringsledare utbildades 2019. De nya 
ledarna kompletterar torsdagsgruppen med helgvandringar varannan söndag. 
 
 I maj på senare år åker gruppen på en längre vandring till exempelvis Öland. Detta år var tanken att 
den skulle gått till Omberg i Östergötland med övernattning på Stocklycke vandrarhem. Tyvärr satte 
Covid 19 stopp för det detta i år men förhoppningsvis blir det av nästa år istället.  Tyvärr fick även 
torsdagsvandringarna avbrytas i april men eftersom de startade redan 2 januari hanns 11 vandringar 
med.  
 
Nu gäller det att blicka framåt och hålla tummarna för att torsdagsvandringarna återigen kan starta 
säger en av grenledarna i Västerviks lokalavdelning 😊 
 

 

 
 
 


