Verksamhetsberättelse
för Linköpings svampklubb år 2011

Svampklubben har under det gångna året liksom under tidigare år haft en omfattande verksamhet
med framförallt många exkursioner och svamputställningar. Klubbens tradition med
svampinformation och utställning på måndagar i Naturcentrum fortsatte vid fem tillfällen under
hösten. I direkt anslutning till dessa fem måndagstillfällen hade vi också en nybörjarkurs i
svampkunskap. Vi deltog dessutom med svampbord vid Naturcentrums skördefest och vid ”Skogens
dag” i Vidingsjö.
Antalet poster i medlemsförteckningen var vid årets slut c:a 147 stycken, men om anmälda
familjemedlemmar också räknas in blir medlemsantalet större.

Svampklubbens styrelse och övriga funktionärer
har f o m årsmötet den 29 mars 2011 varit som följer:
Styrelse: Monica Andersson, ordförande, Olle Ståhl, kassör, Ulla Hodges, sekreterare, Johan
Vestergren, vice ordförande, samt ledamöterna Annette Lundborg, Anna-Lena Persson och Klärry
Karlsson.
Revisorer: Maj Thulin och Sven Damne
Revisorssuppleant: Mats Andersson
Valberedning: Magnus Källberg (sammankallande) och Lennart Gidholm
Kontaktperson för Naturcentrum: Sune Pettersson
Webbansvar: Under uppbyggnad
Nyhetsbrev: Magnus Källberg
Redaktion för månadsnotisen: Lennart Gidholm och Magnus Källberg
Sammanträden: Styrelsen har under 2011 haft sex protokollförda sammanträden: 2011-03-01, 201104-20, 2011-05-18, 2011-08-30, 2011-10-26, 2011-11-20.
2011-04-20 bjöd styrelsen in ett antal personer, som hjälpt till med verksamheten under året. Vi ville
visa vår uppskattning och över litet plockmat kunna diskutera året som varit och kommande
aktiviteter.

Hemsida
Svampklubben har sedan 1996 en egen hemsida på Internet, http://svampklubben.org, för bl.a.
information om planerade aktiviteter och med länkar till andra intressanta svampsidor och
svampföreningar. Hemsidan ligger på det danska webbhotellet one.com. Tillgängligheten förefaller
att ha varit god och sidan är välbesökt, särskilt under hösten. Tyvärr har vi under året inte haft någon
webbansvarig, som kunnat lägga in reportage och bilder från våra aktiviteter.
Sidan innehåller också sedan oktober 2001 en ”Månadsnotis” där smått och gott från svampfronten
införs. Det finns ett register över alla publicerade notiser och det uppdateras löpande. Ämnena för
månadsnotiserna har under 2011 varit Styrelsens nyårshälsning, Fläckkantarell, Hagtornsrost, Mors
kycklinggryta, Grentaggsvamp, Syllsvamp, Kantkremla, Lökbrosking, Gräsmattesvamp,
Streckmusseron och recept inför julen. Artiklarna har skrivits av Magnus Källberg, Lennart Gidholm
och Peter Jägerbro.

Sedan hösten 2001 finns även ett nyhetsbrev för information från Svampklubben. Nästan 200
personer prenumerera på nyhetsbrevet.

Bibliotek och informationsmaterial
Svampklubben har ett eget bibliotek, som är placerat i ett alldeles för litet skåp på Naturcentrum. En
förteckning över vilka böcker, som finns i biblioteket återfinns på hemsidan. Lån från biblioteket görs
enklast genom att man kontaktar Magnus Källberg, tel. 013 – 10 56 64 eller via e-post
magnus_k@svampklubben.org.
Under hösten 2010 donerade Lennart Svensson i Skärblacka ett antal svampfackböcker samt en
nästan komplett samling av Sveriges Mykologiska förenings tidskrift ”Jordstjärnan” och ” Svensk
Mykologisk Tidskrift”. En stor del av detta auktionerades ut vid medlemsmötet i november och
inbringade drygt 5000 kr till föreningen.

Samarbete
Svampklubben samarbetar, liksom många andra naturföreningar i kommunen, med Naturcentrum i
Trädgårdsföreningen. Ett högst påtagligt uttryck för detta samarbete är de två årliga, digra
programutskicken från Naturcentrum. Via Naturcentrum har ett antal svampfrågor vidarebefordrats
till Svampklubben, framförallt frågor kring bestämning av olika svampar. Man hänvisar då oftast till
våra måndagsträffar, dit människor kan komma med sina svampar och få dem artbestämda.
Svampklubben deltog även med en svamputställning på Naturcentrums ”Skördefest” och på
Skogsvårdsstyrelsens ”Skogens dag”.
Styrelsemedlemmar har också deltagit i informations- och samverkansträffar kring natur- och
miljöfrågor, som länsstyrelse och kommun hållit i.
Samarbete sker även med svampklubben ”Boletus” i Norrköping och datum för deras träffar
publiceras i förhand på hemsidan. En kort presentation av Boletus verksamhet finns som
månadsnotis för mars 2002.
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Linköping och Studiefrämjandet genomförs årligen en
kurs om signalarter, huvudsakligen under september månad.
Via styrelsemedlemmar har klubben också kontakt med ”Sveriges Svampkonsulenters Riksförbund”,
”Sveriges Mykologiska Förening” och Umeå Universitet.

Aktiviteter 2011
Tisdag 8 februari SVAMP SOM MAT
Anna-Lena Persson berättade om de senaste rönen kring alla nyttigheter som finns i svamp och hur
man inom medicinsk och annan forskning undersöker olika gift- och smakämnen och hur de framöver
ska kunna komma oss till nytta.

Tisdag 29 mars ÅRSMÖTE
Svampklubbens årsmöte var som vanligt ganska välbesökt, Ett 20-tal medlemmar hade kommit för
att bestämma över Svampklubbens kommande verksamhet. Som ny ordförande på ett år valdes
Monica Andersson. Nygammal medlem i styrelsen blev Klärry Karlsson, som valdes på 2 år. Ekonomin
var förd i god ordning och revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljades ansvarsfrihet vilket årsmötet
biföll. Som revisorer valdes Sven Damne och Maj Thulin med Mats Andersson som revisorssuppleant.
Till valberedningen omvaldes Magnus Källberg och Lennart Gidholm. Det beslutades också att
medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2011, d.v.s. 100kr per familj.
Till Linköpings Svampklubbs andra hedersledamot utsågs Lennart Gidholm. Han har under många år
deltagit aktivt i verksamheten, suttit i styrelsen och lett svamputflykter samt skrivit mängder av

artiklar kring svamp under rubriken ”Månadsnotis”.
I en paus i mötet pratade Anders Gunnarsson från Borgens Konserver AB på Öland om hur man där
tar emot rensad svamp från flitiga plockare och konserverar den. Han berättade också hur man gör
om man själv vill leverera svamp dit. Därefter serverades smörgås, kaffe, te och kakor.

Söndag 29 maj VÅRMUSSERONUTFLYKT – Kom med och leta vårens
läckerheter
P g a den sena våren flyttades utflykten två veckor framåt i tiden, ursprungligt datum var den 15 maj.
En liten, men taggad skara begav sig ut på jakt. Redan vid Vallarondellen hittade vi några
vårmusseroner och vid Kärna mosse ytterligare några. Det var blött i markerna men vi fann en fin
fikaplats vid mossen. Några sköna timmar i soligt väder och litet läckerheter att ta med hem-en
lyckad utflykt!

Start måndag 22 augusti för SVAMPINFORMATION på Naturcentrum
Under 5 måndagar, den 22 augusti, 29 augusti, 5 september, 19 september och 26 september, hölls
svampklubbens populära och uppskattade information under överinseende av Magnus Källberg. Hit
kom människor med sina svampar, som de hittat men var osäkra på, och i de flesta fall kunde vi
hjälpa dem med artbestämningen. Svamparna lades sedan ut på tallrikar med namnlappar, så att
besökarna även kunde gå runt och titta på andras fynd. En del spännande och ovanliga svampar dök
som alltid upp.

Start måndag 22 augusti för NYBÖRJARKURS I SVAMPKUNSKAP
Under 5 måndagar (se ovan) i direkt anslutning till svampinformationen på Naturcentrum höll
Monica Andersson en studiekurs för svampnybörjare. I år var gruppen stor, hela 21 personer deltog,
och många var inte tidigare medlemmar i svampklubben. Varje kväll hade sitt tema, d v s en grupp
svampar, som vi gick igenom teoretiskt men också kunde studera närmare genom att titta, lukta och
känna på de exemplar, som kommit in tidigare under dagen. Fanns det litet speciella svampar på
utställningen så tittade vi naturligtvis också på dem. Det var också bra att starta med en kort
repetition av vad vi gått igenom vid föregående träff.

Start måndag 22 augusti för SIGNALARTSKURSEN i samarbete med Linköpings
Naturskyddsförening och Studiefrämjandet
Många svampar har visat sig vara bra indikatorer, s.k. signalarter, på värdefulla skogar ur
naturvårdssynpunkt. Studiecirkeln är framför allt inriktad på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper,
t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besökte intressanta
miljöer i Linköpings närhet och samlades sedan, oftast på Naturcentrum, för att gå igenom och titta
närmare på fynden. Ansvariga för kursen var Björn Ström och Magnus Källberg.
Torsdag 1 september
Ullstämma Naturreservat
Tisdag6 september
Tinnerö eklandskap
Sällsynta svampar i kalkbarrskog med Mikael Hagström
Torsdag 8 september
Hellgrenshagen Malmslätt
fina barrskogar på kalkgrund, flackt och fuktigt
Tisdag 13 september
Tinnerö eklandskap
barrskog eller ekhagmark, valet beror på svamptillgången
Tisdag 20 september
Slattefors
nära Slattefors finns fina betesmarker med ängssvamp
Onsdag 28 september
Vidingsjö naturreservat

Lördag 8 oktober
Onsdag 16 november

barrskog, stenig och fuktig
Glanshammar
kalkbarrskogar i blivande naturreservat
Naturcentrum
Genomgång av signal- och rödlistade arter, som vi funnit under de olika
exkursionerna.

Torsdag 25 augusti SVAMPUTFLYKT
Höstens första svamputflykt! Det var ett stort antal besökare, som dök upp i Vidingsjö. Efter
uppmaningen att under ungefär 1 timma vandra runt i området och plocka alla typer av svamp, och
att ta med hela svampen, fanns det många olika svamparter i svampkorgarna att gå igenom vid
återsamlingen. Bl a hittades flera olika flugsvampsarter.

Söndag 4 september SVAMPENS DAG
”Svampens Dag”, första söndagen i september, är ett nordiskt arrangemang, som också Linköpings
Svampklubb vill delta i. I år prövade vi ett nytt koncept. En exkursion i Ullstämmakogens
Naturreservat avslutades med tänd brasa vid grillplatsen. Här kunde deltagarna få smaka på nybakt
”magbröd” och en svampgryta. Ett arrangemang som passar barnfamiljer extra bra.

Onsdag 7 september SVAMPUTFLYKT
Terminens andra kvällsutflykt gick till västsidan av Vidingsjös motionsområde. ”Fikande” och
återsamling hölls på Fröbergets parkering. Det var inte så gott om svamp, men ändå tillräckligt
många olika arter för att vi skulle få en bra svampgenomgång. Flera hade också hittat rödgul
trumpetsvamp.

Lördag 10-11 september – SVAMPHELG i samarbete med Åkerby herrgård
En avkopplande svampweekend med deltagare från olika delar av landet. Deltagarna fick lära sig att
känna igen några nya svamparter och hur man urskiljer giftiga och oätliga svampar från
matsvamparna. Dessutom praktisk svampmatlagning med olika svamparter, nya kombinationer och
tillbehör. Kursledare var Anna-Lena Persson.

Söndag 11 september SKOGENS DAG anordnad av Skogsvårdsstyrelsen
I år var det igen dags för arrangemanget ”Skogens Dag” i Vidingsjö. Längs en av promenadstigarna
kunde besökarna vandra mellan stationer, som beskrev skogen ur olika aspekter. Svampklubben
hade ett svampbord och visade upp de svampar, som var aktuella vid denna tid på året. Vi
samarbetade med Umeå universitets blivande svampkonsulenter, eftersom de behövde få
möjligheter att visa upp sina nyförvärvade kunskaper. Det var många familjer, som gick runt i slingan,
och många nyfikna, både barn och vuxna, ville veta mer om de utställda svamparna. Ett rejält
åskväder satt punkt för dagen.

Lördag 17 september NATURCENTRUMS SKÖRDEFEST
Liksom tidigare år deltog Svampklubben med en svamputställning under Skördefesten, som
arrangeras av Naturcentrum i Trädgårdsföreningen. Tyvärr hade vi fått plats för vårt svampbord
alldeles intill en av högtalarna vilket gjorde det mycket svårt att prata med besökarna och förevisa de
utställda svamparna. Vi bjöd också på små smörgåsbitar med olika sorters svampröror.

Söndag 25 september SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar I
Den här dagen for vi ut till Ljungsbro och motionsområdet i Olstorp. Det var en vacker höstdag och
många deltagare, både unga och gamla. Det blev en hel del olika sorters svampar att gå igenom på
slutet i samband med kaffestunden. Många kunde också glädja sig åt att de hittat en hel del
trattkantareller att ta med sig hem.

Söndag 2 oktober SVAMPUTFLYKT – sena höstsvampar II
Säsongens sista utflykt. Vi for till Linghem och motionsslingan där. Det började bli glest med svamp i
skogen, men även om vi inte skulle hitta så mycket, så skulle vi få en skön tur i en fin skog. Men vid
genomgången visade det sig att deltagarna trots allt fått ihop en mycket stor mängd olika arter. I ett
snår hittade någon scharlakansröd vaxskivling och många tittade snett på Mats Hafströms kasse med
rödgul trumpetsvamp. Men han hade plockat vad han ville ha och visade gärna var han hade hittat
dem. Så den här dagen kunde alla som ville, åka hem med en påse rödgula läckerheter!

Tisdag 22 november –Medlemskväll: VI MINNS HÖSTEN SOM VARIT!
Vid denna träff fick vi se bilder från olika svampaktiviteter under hösten. Magnus visade fantastiska
svampbilder på en del litet mer spektakulära svampar, som hittats under hösten. Monica visade
bilder från olika utflykter med svampklubben och från svampkonsulenternas träff i Röstånga, Skåne,
där det finns fantastiska bokskogar. Klärry visade bilder på färgsvampar och hur man kan färga med
dem. Och till sist visade Mats Hafström några bilder från ett trevligt skolprojekt. Naturligtvis hann vi
också med att äta svampsoppa, smörgås med svampröra, dricka kaffe/te och prata med varandra.
Därefter var det dags för auktion på dubbletter och på de böcker och tidskrifter, som skänkts av
Lennart Svensson. Allt gick åt och inbringade 5255 kr till svampklubben. En lyckad kväll!

Och så till slut hoppas vi som vanligt på ett riktigt bra svampår 2012!
För styrelsen 28 mars 2012

Monica Andersson, ordförande

