Allemansrätten ger oss möjligheten att på ett ansvarsfullt sätt vistas
i vår vackra natur.
Visa särskild hänsyn när du letar checkpoints i närheten av bebyggelse, och när du passerar beteshagar, planterade hyggen etc.

Mer informaton på: naturvardsverket.se/
var-natur/allemansratten

24 : Totempålen
Sattes upp för ca 30 års sedan. Den smyckades med ett kohorn och
diverse väl använda löparskor. Används som en välkänd kontrollpunkt
av Kullingshofs orienterare.

REGISTRERA CHECKPOINTS
& VINN PRISER!

31 MARS – 4 NOVEMBER

10 : Gravfältet i Hol
Järnåldersgravfält med ca 140 fornlämningar från 500 f.Kr – 1050
e.Kr. Bland dessa finns en domarring, två resta stenar och en mängd
mindre och större gravhögar.

33 : Galgbacken på Kåkakullen
Vårgårdas avrättningsplats som senast användes 1859. (På Wikipedia
kan man läsa mer om denna ruskiga händelse.) Det finns även gravhögar från brons eller järnåldern.

När du hittat en checkpoint registrerar du bokstavskoden på orientering.se/hittaut och är då automatiskt med i vinstdragningarna den 1 juni, 1 september
och 4 november.
Detaljerad information om priser på orientering.se/hittaut/vargarda.

35 : Bautastenen
En 2000 år gammal långsmal sten som man har ställt upp i en grop
packad med småsten. Stenen är utan ristningar till skillnad från en
runsten.

Vårgårda är en tillverkningsort och
är känt för sitt goda näringslivsklimat
och har i många år placerat sig väl i
Svenskt näringslivs ranking över Sveriges bästa näringslivsklimat.

Vårgårda kommun har ett rikt föreningsliv med en stor variation av
både idrotts- och intresseföreningar.
Kommunen har också en mycket fin natur med många olika vandringsleder. I området finns det gott om badsjöar och vid campingen
på Tånga Hed så finns en uppvärmd utomhuspool.

54 : Tånga hed
Militärt övningsfält mellan 1862-1962 (A2) och mellan 1963-1995 (I15).
Numera Camping och välanvänt evenemangsområde.

APPEN

Ta gärna del av något av alla de
fantastiska evenemang bygden
erbjuder varje år. Naturfotofestival, cykeltävling, fallskärmshoppning, dragracing, Nostalgifestival,
vårmarknad, hundutställningar,
för att nämna några.

I mobilappen för IOS och Android, har du tillgång till kartan, samtidigt
som det blir lättare att registrera direkt på plats vid checkpointen.

GPS

TECKENFÖRKLARING

Vill du hellre använda till GPS när du hittar
ut? Då kan du ladda nr koordinater till samtliga checkpoints. Du hittar dem på
orientering.se/hittaut/vargarda
anlig skog

HÄR KAN DU HÄMTA EN NY
HITTAUT VÅRGÅRDA-KARTA:
››
››
››
››

OK KULLINGSHOF
Vårgårda ligger sju mil nordost om
Göteborg och fyra mil nordväst om
Borås. Kommunen har cirka 11 400
invånare, invånarantalet har ökat flera år i rad. Det
byggs många nya lägenheter och
villor, men trots det så finns det få
lediga hus och lägenheter.

19 : Vårgårda hembygdsföreningslokal
Fd hemvärnsgård flyttad från Ornunga. Närliggande skolmuseum var
ursprungligen en tvättstuga men användes som skola från 1890 till
1921.

På flertalet mindre bilvägar gäller motorfordonstrafik förbjuden.

VÅRGÅRDA 2018

VÅRGÅRDA KOMMUN

Checkpoint

Kullingshofsstugan, Parkgatan 51
Kommunhuset, Kungsgatan 45
Tånga Hed camping, Tånga Hed
Hjortgården, Sandbergsvägen 14

Öppen mark

Tät skog

Tomtmark

Sjö

Hus/Byggnad

Sankma rk

Bäck

Sten

Vårgårda kommun är en kulturbygd som
är mycket rik på fornlämningar. Här finns
bland annat Nordens största hällkista och
Västergötlands största domarring.

VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA VÅRGÅRDA!

Ladda ner hittautappen från App Store
eller Google Play

Väg
liten/sto r

Stig
liten/stor

Kraftledning
liten/stor

Brant
passerbar/
opasserbar

OK Kullingshof bildades för 75 år sedan av
några Vårgårdakillar. De tyckte naturligtvis
att orientering var det roligaste som fanns.
Detta resulterade i SM-guld i budkavle och
flera framskjutna placeringar i 10-mila, bland
annat en andraplats. Den mest meriterande
var Stig Dahlberg ”Vårgårdaälgen”.

31 mars – 4 november

2018

SPECIELLA CHECKPOINTS

UPPLEV OCH UPPTÄCK
DIN OMGIVNING MED
VÅRGÅRDAS BÄSTA KARTA

Klubben har idag ca: 500 medlemmar i alla åldrar och av dessa är
ungefär 100 aktiva orienterare. Förutom orientering har klubben
även skidor på programmet. När snön faller drar klubben upp spår i
området runt Kesberget till glädje för många Vårgårdabor.
Varje år arrangerar OK Kullingshof tillsammans med Främmestad IK
den populära påsktävlingen ”Öjetrampen”. Denna ingår i Five-O och
har ungefär 1600 deltagare. Med denna tävling startar orienteringssäsongen.

VILL DU RÖRA PÅ DIG SAMTIDIGT
SOM DU UPPTÄCKER NYA PLATSER?

Vid Kesberget, precis vid slalombacken, ligger Kullingshofstugan.
Efter många arbetstimmar stod stugan klar för invigning i augusti
1981. Vid en stor brand 1997 förstördes delar av stugan. I år är det 20
år sedan som den totalrenoverades. Samlingslokalen i Kullingshofstugan är flitigt använd av Vårgårdaborna för olika arrangemang.

Orientering är mycket mer än bara löpning
och hittaut erbjuder den perfekta rörelseformen för dig som söker nya motionsformer.
Använd webben eller appen för att registrera
dig och få möjlighet att vinna priser.

Från ”Stugan” utgår ett antal motionsspår i olika längd och under
2016 renoverade klubben elljusspåret med stöttning från Vårgårda
kommun och spåret återinvigdes under hösten 2016.
Under vinterhalvåret med start i november, arrangerar klubben tipspromenad med trimbingo på söndagar. Efter promenaden finns det
möjligheter att köpa kaffe och våffla i stugan. För den som vill bada
bastu, är stugan öppen kvällstid på tisdagar och fredagar.
Klubben har under många år bedrivit Drive-in bingo vid matsalen på
Tånga Hed. Under några höstsöndagar samlas här spelare från när
och fjärran och ett stort antal medlemmar hjälper då till som funktionärer.
För de allra yngsta arrangerar klubben varje år skogslek och för
många ungdomar har skogsleken varit en inkörsport till orienteringen. Under säsong ordnas träningar på torsdagar med start från stugan. Det finns banor som passar både nybörjare, ung- som gammal,
och de som är mer rutinerade. Dessutom finns det under sommaren
”veckans bana” som utgår från anslagstavlan utanför stugan. Där
finns karta och startkort och sen är det bara att ge sig ut i skogen.
Veckans bana är öppen för alla.

Ladda ner hittautappen från App Store
eller Google Play

För mer info: tel: 0322-621550, http://idrottonline.se/OKKullingshof

ARRANGÖR:
OK Kullingshof

Staket
passerbart/
opasserbart

GRATIS

ALLEMANSRÄTTEN

HUVUDSPONSOR

HÄR KAN DU HÄMTA EN NY
HITTAUT ALINGSÅS-KARTA:

Höjdkurvor

››
››
››
››

Liten höjd
(punkthöjd)

Höjd

Kullingshofsstugan, Parkgatan 51
Hjortgården, Sandbergsvägen 14
ICA Maxi, Hemvägen 19
Kulturhuset, Södra Ringgatan 3

LOKALA SPONSORER

Gropar

VAD ÄR HITTAUT?

VILL DU SYNAS HÄR
NÄSTA ÅR?

Hittaut är ett av Sveriges största friskvårdsprojekt och finns idag på 23 orter
med över 30 000 deltagare. Kartan och digital teknik står i fokus och målet
är att aktivera och få fler människor att uppleva och upptäcka naturen.

Kontakta OK Kullingshof på
kullingshof@gmail.com

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) driver hittaut tillsammans med
orienteringsklubbar runt om i Sverige. Facebook och Instagram:
@svenskorientering.

SKALA 1:5 000
(1 cm på kartan = 50 m i verkligheten)
Ekvidistans 5 m
0

HUR FUNGERAR HITTAUT?

0,5 km

CHECKPOINTS
Våra checkpoints är
markerade i naturen
med en meterhög
aluminiumstolpe.
På checkpointstolpen
finns siffra och den
kodbokstav som ska
registreras på
orientering.se/
hittaut eller
i appen.

Nr

Placering

Svårighet

1

Stigkors

2

Stenen, N sidan

3

Punkthöjden, S foten

4

Stig- o vägkors

5

Brunnen

6

Stigkors

7

Vattenhålet

8

Stigförgrening

9

Trädet

10

NÖ Höjden, uppe på

11

Höjden, uppe på

12

Fornminnet

13

Jakttornet

14

Stigförgreningen

15

Gropen

16

Stigförgreningen

17

Stigförgreningen

18

Stenen, S sidan

Just nu hållder du i en karta över
Vårgårdas när- och naturområden.
Varje ring på kartan representerar
en checkpoint, som ute i terrängen
markeras med en checkpointstolpe.
Varje checkpoint har en specifik kod,
som du kan registrera digitalt via webb
eller app.

You are right now holding a map over
Vårgårda’s urban and forest areas. You
will find checkpoints marked with a
circle on the map and a checkpointpost in the terrain. Every checkpoint
has a specific code. You need the
code to register your presence at the
checkpont.

Hittaut är för alla. Du kan hittaut tillsammans eller ensam. Du kan gå, cykla
eller springa. Vissa checkpoints är
hjulanpassade och kan nås med cykel,
barnvagn eller rullstol. Hittaut är gratis
och du kan hittaut hur du vill, när du
vill och med vem du vill.

Hittaut is free and is for everyone, together or alone. You can walk, bike or
run. Some checkpoints are marked as
”accesible by wheel” (bike, wheelchair
or stroller). Explore hittaut at any time
and in any way you like.

Skapa en inloggning på orientering.se
/hittaut eller på appen hittaut för att
registrera checkpointkoderna. Genom
att registrera dig och koderna har du
möjlighet att vinna priser. Du bidrar
även till att arrangören kan fortsätta
att arrangera ett av Sveriges största
friskvårdsprojekt.

CHECKPOINTBESKRIVNING
Kod

HOW DOES IT WORK?

Kom ihåg!
-

Visa hänsyn för natur och markägare.
Kör inte på privata vägar.
Håll naturen ren.
Respektera allemansrätten.

Frågor? Om du har några funderingar,
feedback eller om du upptäckt att en
checkpoint saknas/är trasig kontakta
oss på hittaut.nu/vargarda.

To register a checkpoint you can
sign up at orientering.se/hittaut or
download our app hittaut. By doing so,
you have the chance to win prizes in
the monthly lottery. Every registered
checkpoint equals one lot.
Remember!
- Show respect for the environment
and the landowner.
- Do not drive you car on private roads.
- Keep the environment clean.
- Show respect for ”allemansrätten”
(the right of public access).
Any questions? If you have questions,
feedback or have found a broken
checkpoint please email us at hittaut.
nu/vargarda.

OM ARRANGÖREN
OK Kullingshof är orienteringsklubben i
Vårgårda. Vi har orienteringsverksamhet
för alla åldrar och ambitionsnivåer. Vår målsättning är att skapa en förening med en god social samvaro. Förutom hittaut arrangerar vi Skogslek för
de minsta och på torsdagar erbjuder vi träning för barn, ungdomar och
motionärer i Kesbergsområdet eller andra naturområden i kommunen.

GRÖN = Mkt lätt

RÖD = Medel

GUL = Lätt

Framkomlighet
med hjul

VILL DU SYNAS HÄR
NÄSTA ÅR?
Kontakta OK Kullingshof på
kullingshof@gmail.com

Vårgårda är vår hemmaplan

HÄR KAN DU HÄMTA EN NY
HITTAUT VÅRGÅRDA-KARTA:

VÅRGÅRDA 2018
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››
››
››
››

HÄR KAN DU HÄMTA EN NY
HITTAUT ALINGSÅS-KARTA:
››
››
››
››

SKALA 1:10 000

Kullingshofsstugan, Parkgatan 51
Kommunhuset, Kungsgatan 45
Tånga Hed camping, Tånga Hed
Hjortgården, Sandbergsvägen 14

Kullingshofsstugan, Parkgatan 51
Hjortgården, Sandbergsvägen 14
ICA Maxi, Hemvägen 19
Kulturhuset, Södra Ringgatan 3

(1 cm på kartan = 100 m i verkligheten)
Ekvidistans 5 m
0

0,5

TECKENFÖRKLARING

1 km

anlig skog

Checkpoint

KULLINGSHOFSTUGAN
Välkomna att hyra Kullingshofstugan för möten,
konferenser och andra tillställningar.

Väg
liten/sto r

Öppen mark

Tät skog

Tomtmark

Sjö

Hus/Byggnad

Sankma rk

Bäck

Sten

Stig
liten/stor

Kraftledning
liten/stor

Brant
passerbar/
opasserbar

Staket
passerbart/
opasserbart

Höjdkurvor
Höjd
Liten höjd
(punkthöjd)
Gropar

DIN FÖRSTA CHECKPOINT

CHECKPOINTBESKRIVNING
Nr

NR: 39
KOD: A
Vi bjuder på din första
checkpoint här!
Checkpoint nr 39 sitter även ute
i naturen. Vi ger er tillgång till
denna då det är lättare att komma
igång med registreringen.
Registrera dig på www.orientering.se/hittaut
Välj ort Vårgårda.
Det är bara att registrera dig och mata in kod A för checkpoint 39 så är du igång. Du är också med i utlottningen av fina
priser. Vill du hitta fler checkpoints finns dessa i din omgivning. Du ser var de är placerade på kartorna.
Efterhand som du hittar fler checkpoints så registrerar du
dessa och då får du även flera chanser att vinna priser.

LYCKA TILL!
CHECKPOINTS
Våra checkpoints är
markerade i naturen
med en meterhög
aluminiumstolpe.

ORIENTERING.SE –
ALLT FÖR UTÖVAREN
Upphovsrätt/Grundmaterial: OK Kullingshof
Fältarbete och digitalisering: Vårgårdakartor
Kopiering kontakta: OK Kullingshof

På checkpointstolpen
finns siffra och den
kodbokstav som ska
registreras på
orientering.se/
hittaut eller
i appen.

Placering

Svårighet

19

Huset, V sidan

20

Stora stenen, S sidan

21

V stenen, S sidan

22

Stenen, S sidan

23

Gropen

24

Totempålen

25

Mellan stenarna

26

Stenen, N sidan

27

Stängselhörnet

28

Stenen, N sidan

29

Mellan stenarna

30

Gropen

31

Punkthöjden

32

Lilla höjden

33

Fornminnet

34

Mellersta punkthöjden

35

Fornminnet

36

Höjden

37

Lilla höjden

38

Skylten

39

Huset, SÖ hörnet

40

Trädet

41

Huset, V sidan

42

Skogsridån, Ö sidan

43

Trädet

44

Punkthöjden V foten

45

Trädet

46

Stigkorset

47

Gropen

48

Ruinen

49

Stigförgreningen

50

Stigförgreningen

51

N Gropen

52

Lekplatsen, N sidan

53

Stängselhörnet

54

Kanonen

55

Trädet

56

Stenen, N sidan

57

Höjden

58

Stenmursvinkeln

59

Stenen, S sidan

60

Stenen, N sidan

61

Punkthöjden

62

Höjden

63

Höjden

64

Stenen, S sidan

65

Punkthöjden

GRÖN = Mkt lätt

RÖD = Medel

GUL = Lätt

Framkomlighet
med hjul

Speciella
checkpoints

Kod

