
  LINKÖPINGS SVAMPKLUBB 
  

         HÖSTPROGRAM 2014 

   

    Kom med på våra aktiviteter. De är till för dig som medlem. 
    Ta gärna med vänner, bekanta och kollegor! 
Start 
måndag 
18 aug 

SVAMPUTSTÄLLNING - 7 måndagar på Naturcentrum 17.00 - 18.30 
Vi gör en utställning av de svampar, som vi funnit under veckoslutet. Förutom att titta på de 
svampar som andra hittat, kan du ta med egna fynd och få hjälp att artbestämma dem. 

Svamputställning 1               Måndag  18 augusti         
Svamputställning 2               Måndag  25 augusti    
Svamputställning 3               Måndag    1 september  
Svamputställning 4               Måndag    8 september  
Svamputställning 5               Måndag  15 september 
Svamputställning 6               Måndag  22 september 
Svamputställning 7               Måndag  29 september 

Information: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 17.00 - 18.30 

Kostnadsfritt, ingen anmälan! 

   

Start 
måndag  
18 aug 

STUDIECIRKEL - Svampar som signalarter 
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårds-
synpunkt. Naturskyddsföreningen i Linköping och Linköpings svampklubb anordnar även hös-
ten 2014 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper, 
t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besöker intres-
santa miljöer i Linköpings närhet och avslutar sedan inomhus för att titta närmare på våra fynd. 
Träffarna kommer att bli cirka sex till åtta, beroende på svamptillgången, och äga rum på var-
dagskvällar och helger. 

 Cirkelstart: 18 augusti, kl. 19.00, på Naturcentrum 
Kontaktperson: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51 
Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Svampklubben och 
Naturskyddsföreningen, övriga betalar 200 kronor. 

 

Start 
måndag 
25 aug 
 
 
 
 
 
 
 

LÄR DIG NYA SVAMPARTER! - Nybörjarkurs, 5 måndagar 
Plockar du bara kantareller, men vill lära dig mer? 
I samband med och omedelbart efter svampinformationerna på måndagar kommer Svampklub-
ben att genomföra en kortare svampkurs för dig, som vill lära dig mer om goda matsvampar, 
hur man känner igen dem och hur man tar till vara dem. Vi går bl.a. igenom soppar och andra 
svampar utan skivor, kremlor och riskor, champinjoner och giftsvampar. 

Kurstillfällen: Kursen hålls 5 måndagar: 25 aug, 1 sep, 8 sep, 15 sep och 22 sep 
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 19.00 - 20.45 
Ansvarig och information: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 
Anmälan: Till Monica Andersson via telefon eller med e-post, monica@svampklubben.org 

Kostnad för medlemmar 100 kr - ej medlemmar 200 kr - för hela kursen. 



 

Torsdag 
21 aug 

SVAMPUTFLYKT 

Säsongens första svamputflykt! Det är alltid lika spännande att se vad som finns i markerna. Vi 
kommer att plocka all sorts svamp, oavsett om den är ätlig eller inte, för att öka kunskaperna 
inför säsongen. Ta med svampkorg eller papperskasse att plocka i, ”svampögonen” för att lät-
tare hitta skogens läckerheter och fika! 

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum, vid bortre delen av parkeringsplatsen, kl.17.30. 
Ansvariga: Annette Lundborg, tel. 013 - 14 13 63 
                    Klärry Karlsson, tel. 070 - 547 33 94 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Onsdag 
27 aug 

SVAMPUTFLYKT 
Vi plockar så många olika svampar som möjligt för att få nya kunskaper och friska upp de 
gamla. Svampar kan ju se väldigt olika ut trots att de tillhör samma art och växer på samma 
ställe. Ta med svampkorg och fika! 

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum, vid bortre delen av parkeringsplatsen, kl.17.30.  
Samåkning till annan lokal. 
Ansvarig: Johan Vestergren, tel. 013 - 12 88 62 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Söndag 
31 aug 

ARTVANDRING I TINNERÖ EKLANDSKAP, Linköpings kommun 
Ett arrangemang av Linköpings kommun som vi i svampklubben kan ha glädje av! 
Mikael Hagström och Anders Jörneskog lär oss mer om reservatets ovanliga och rödlistade väx-
ter, svampar, lavar, insekter och fåglar. 

Plats och tid: Fröbergets parkering kl. 16.00 
Information: Anders Jörneskog, tel. 070 - 399 74 60 eller anders.a.jorneskog@linkoping.se 

Kostnad 20 kr för alla! 

Lördag 
6 sep 

NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST 
Svampklubben kommer att delta vid detta arrangemang med ett informationsbord kring svamp. 
Kom och besök oss! 

Plats och tid: Utanför Naturcentrums lokaler i Trädgårdsföreningen kl. 10.00 - 15.00. 
Information: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 

Söndag 
7 sep 
 

   

SVAMPENS DAG 

Liksom tidigare år arrangeras ett gemensamt nordiskt svampevenemang, ”Svampens Dag”, den 
första söndagen i september. Svampklubben uppmärksammar detta genom att vi ger oss ut i 
svampmarkerna och ser vad vi kan finna. Sedan blir det svampmatlagning i skogen och 
provsmakning. Aktiviteten är lämplig för barnfamiljer. Ta med svampkorg och matsäck. 

Samlingsplats och tid: Vidingsjö motionscentrum, vid bortre delen av parkeringsplatsen, kl. 
10.00 för samåkning eller direkt vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.20 
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 073 - 157 21 83 
                    Mats Hafström, tel. 070 - 374 42 75 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Onsdag 
10 sep 

SVAMPUTFLYKT 

I de här skogsmarkerna i Tinnerö brukar vi kunna finna många olika svamparter, både vanliga 
och ovanliga. Ta med svampkorg och fika! 

Plats och tid: Röda bron i Tinnerö kl. 17.30. 
Ansvariga: Mats Hafström, tel. 070 - 374 42 75                     
                    Johan Vestergren, tel. 013 - 12 88 62 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 



 

Söndag 
14 sep 
 

SVAMPUTFLYKT anordnad av Linköpings kommun 
Ta chansen att följa med Magnus Källberg och Ulla Hodges ut i Ullstämmaskogens svamprika 
marker för att lära mer om både udda och vanliga, giftiga och ätliga svampar. 

Plats och tid: Parkeringsplatsen vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00 
Information: Magnus Källberg, tel. 070 - 937 13 62 

Kostnad 20 kr för alla! 

Söndag 
14 sep 
 

SVAMPUTFLYKT SPECIELLT FÖR BARN, Linköpings kommun 
Först visar Magnus och Ulla ett antal svampar som kan finnas i skogen just nu. Sedan börjar 
den stora svampjakten för att försöka hitta svamparna. Men det kan ju också dyka upp andra 
svampar som ser spännande ut!  
Plats och tid: Parkeringen vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 14.00 
Information: Magnus Källberg, tel. 070 - 937 13 62 
Begränsat antal, anmälan till Magnus Källberg senast torsdag 11 september 
Kostnad 20 kr för alla!  

Torsdag 
18 sep 

SVAMPUTFLYKT  
Bästa sättet att lära sig mer om svampar är att följa med på svamputflykter. Svampböcker är 
bra, men i naturen och med svampkunniga personer är det bättre. Vi plockar så många olika 
sorters svamp som vi kan hitta. Ta med svampkorg och fika! 

Plats och tid: Rydsskogen, parkeringen vid omklädningsrummen kl. 17.30. 
Ansvariga: Magnus Källberg, tel. 070 - 937 13 62 
                    Mats Hafström, tel. 070 - 374 42 75 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Söndag 
21 sep 
 

SKOGENS DAG 
Äntligen dags igen för detta populära arrangemang som ordnas av Skogsstyrelsen i samarbete 
med Linköpings kommun och en mängd föreningar och företag. Svampklubben är naturligtvis 
med och kommer att ha en svamputställning och information om svamp. 

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl. 10.00 - 14.00 
Information: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 

Lördag  
27 sep 
 

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar I 
Kom med på svamputflykt - för senhösten bjuder ofta på en mångfald arter. Det brukar vara en 
fröjd att vistas i skog och mark så här års. Ta med svampkorg att plocka i och fika! 
Samlingsplats och tid: Parkeringsplatsen vid motionsspåret i Linghem kl. 14.00  
Ansvarig: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Lördag 
27 sep 
 
 

MEDLEMSTRÄFF med svampmatlagning 
Efter dagens exkursion fortsätter vi kl. 17.00 med att laga till diverse svamprätter i Kungs-
bergsskolans hemkunskapslokaler. 

Endast för svampklubbens medlemmar och begränsat deltagarantal. 
Anmälan: Mats Hafström, tel. 070 - 374 42 75 senast den 20 september. 

Söndag 
5 okt 
 

SVAMPUTFLYKT - Sena höstsvampar II 

Senhösten kan, om inte kyla och frost kommer tidigt, bjuda på många spännande och läckra 
svamparter - inte bara trattkantareller. Glöm inte att kontakta ansvariga för utflykten, ef-
tersom vi inte vet hur svamphösten kommer att utveckla sig och om utflykten kan bli av!  
Ta med svampkorg att plocka i - och fika förstås!  

Plats och tid: Gamla Linköpings parkering, bortre delen, vid den stora informationstavlan, 
kl. 10.00. Ev. samåkning till annan plats. 
Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 



 

Lördag 
15 nov 
 
 
 

JUBILEUMSKVÄLL - Svampklubben 30 år! 
Vi avslutar höstens svampsäsong med att fira svampklubbens 30 år. Vi frossar i diverse svamp-
rätter, ser på bilder, har små tävlingar, pratar och har trevligt tillsammans. 

Plats och tid: Druidgården, Eklövsgatan 5 i Hejdegården, kl. 17.00 
Anmälan senast 8 nov 
Anmälan till Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 eller e-post: monica@svampklubben.org 

 
SPECIALARRANGEMANG 

Lördag 
13 sep - 
Söndag 
14 sep 

SVAMPPLOCKARHELG i Herrgårdsmiljö  
på Åkerby herrgård, Nora 
Kom med på en svampweekend till Åkerby Herrgård mitt i 
svampriket Bergslagen. På programmet står svampplockning, 
njutningsfyllda upplevelser och svampmatlagning. 
Du får nya kunskaper om fler svamparter, hur man lätt urskiljer 
giftiga och oätliga från matsvampar, tillagningstips och förva-
ringssätt. Vilken svamp passar bäst till vad? Matnyttiga och 
inspirerande tips och idéer.  
En avkopplande weekend som också ger inspiration och nya 
kunskaper. 

Kostnad: Helpension 1200 kr/ person för svampklubbens med-
lemmar, 1350 kr för övriga. Utöver logi och frukost får du lun-
cher, kaffe, svampgourmetmåltid och svampguidning. 
För mer information och anmälan: 
Anna-Lena Persson, tel. 070 - 696 06 01 

 

 

 

 

Svampklubbens styrelse 
 

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna: 
Ordförande: Monica Andersson tel. 013 - 526 45 e-post: monica@svampklubben.org 
Vice ordf: Johan Vestergren tel. 013 - 12 88 62 e-post: johan@svampklubben.org 
Kassör: Magnus Källberg tel. 013 - 10 56 64 e-post: magnus@svampklubben.org 
Sekreterare: Mats Hafström tel. 070 - 374 42 75 e-post: mats@svampklubben.org 
Ledamöter: Ulla Hodges tel. 013 - 16 44 65 e-post: ulla@svampklubben.org 
 Klärry Karlsson tel. 013 - 17 98 91 e-post: klarry@svampklubben.org 
 Annette Lundborg tel. 013 - 14 13 63 e-post: annette@svampklubben.org 
 

 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2014 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ. 

MEDLEM BLIR MAN GENOM ATT SÄTTA IN AVGIFTEN PÅ SVAMPKLUBBENS 
PLUSGIROKONTO 484 17 57 - 0. 

 
 

Linköpings svampklubb har en aktiv hemsida på Internet: svampklubben.org 
På vår hemsida finns information, månadens notis, eventuella ändringar i programmet och rapporter överge-
nomförda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på e-brev med information.  
 


