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NÖDINGE. Vandrings-
trenden håller i sig.

Vättlefjällsvandringen 
noterade sin högsta 
deltagarsiffra sedan 
1984.

781 personer räkna-
des in av arrangören, 
som hoppas kunna 
spränga 1 000-vallen 
inom några år.

Det var kanske årets finaste 
dag när Vättlefjällsvandring-
en arrangerades traditions-
enligt första söndagen i maj. 
Vättlefjällsvandringen är en 
klassiker som har pågått sedan 
1976.

– Statistiskt sett brukar det 
vara vackert väder första sön-
dagen i maj. Det är bara en 
gång på tio som det regnar, 
säger Ove Karlsson, arrang-
emangsansvarig i OK Alehof.

– Årstiden är dessutom 
den bästa tänkbara för en 
vandring i Vättlefjäll. Det har 
hunnit torka upp samtidigt 
som det har börjat grönska. 
Det är en obeskrivligt vacker 
natur som möter våra vand-

rare, säger Ove.
Vättlefjällsvandringen, 

som var på utdöende för 
några år sedan, har fått ett 

rejält uppsving. Bara på två 
år har deltagarantalet mer än 
fördubblats.

– Vi hade 375 startande 

2006 att jämföra med 781 i år. 
Det är en fantastisk utveck-
ling, säger Ove Karlsson.

Vad är förklaringen till 

uppgången?
– Vi har jobbat med en 

offensiv marknadsföring plus 
att det har blivit trendigt igen 

att vandra.
Av de 781 

deltagarna var 
det 153 perso-
ner som valde 
den kortare 
varianten, den 
så kallade Kor-
tvättlen på 15 
kilometer.

– Kortvättlen 

infördes för tre år sedan och 
är ett utmärkt komplement 
till den ordinarie vandringen 
som mäter 25 kilometer. 
Många väljer att starta med 
Kortvättlen för att året därpå 
ta sig an Vättlefjällsvand-
ringen, säger Ove Karlsson.

Noterbart är att det 
finns fem personer som har 
genomfört samtliga 33 Vätt-
lefjällsvandringar i obruten 
svit. Imponerande!

JONAS ANDERSSON

Positiv trend för Vättlefjällsvandringen
– Deltagarantalet har fördubblats på två år

Henning, Harald och Martin Weimarck från 
Askim anmäler sig till den 33:e Vättlefjällsvand-
ringen.

781 personer genomförde årets Vättlefjällsvand-
ring, som genomfördes i ett underbart vårväder.

Mats Persson grillade korvar för glatta livet vid 
OK Alehofs klubbstuga i Dammekärr.
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v Utgångspris 1 960 000:-

v 4 rok, varav 2-3 sovrum

v Boyta 139 kvm

v Tomt 3 226 kvm Plan

v Byggt 1996
v Adress: Sandsjödal 185
v Visas sön 18/5 12.00-13.00

Vi erbjuder en vackert belägen enplansvilla på

139 kvm med en fin skogsutsikt. Huset har låg

driftkostnad tack vare bergvärmepumpen som

installerades 1996. Här finns en rymlig inbyggd

altan. Huset har också centraldammsugare. Det

är endast cirka 6,5 km till Nödinge centrum.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1569

NOL

v Utgångspris 1 995 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 166 kvm

v Tomt 3 224 kvm

v Byggt 1988
v Adress: Ryd 285

v Visas tis 20/5 17.30-18.30

Välplanerad och fin 1½-plansvilla med garage/

förråd, med insynsskyddat läge på stor tomt.

Uteplats och balkong i söderläge. Stora gene-

rösa utrymmen i huset med kamin. Nära bär och

svamprika marker. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1517
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