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Framåt marsch med Sveriges största
vandringsevent
Linnémarschen 2012, 28-29 april i Borås
Sveriges största vandringsevent. Start och mål Borås Arena.
Det är något speciellt med att vandra i någon annans fotspår. År 1746
avböjde Carl Von Linné erbjudandet om att anställas vid
vetenskapsakademien i Paris. Istället företog han en resa genom
Västergötland för att kartlägga dess natur och växtlighet. I fjol genomförde
tusentals vandrare marschen som inspirerats av hans färd. I år väntas antalet
växa tack vare internationellt intresse.

”Borås är en medelstor, men en mycket snygg och renlig stad, som här ligger in i
landet, omgiven med en backig, skogfull, klipplänt och steril trakt. Staden sluttar
åt en stilla flod Wiska kallad, som flyter utur Öresjön åt söder på västra sidan av
staden, med ett gott vatten och till färgerierna besynnerligen tjänlig. Vägen åt
Borås gick upp, nedföre, och på sidorna avbranta backar”
(Ur ”Carl Linnaeus Västgötaresa” Wahlström & Widstrand 1978)
Med dessa ord beskrev Linné sin färd genom Borås. Än idag är det en kuperad
natur med med små skogstjärnar inbäddade bland berg & dalar, från mjuka
barrstigar till små grusvägar. Just vid tiden för
Linnémarschen, månadsskiftet april-maj, står Rya Åsar med omnejd i sin prakt
med kvittrande fåglar och vitsippstäckta marker. En, ur ett internationellt
perspektiv, exotisk natur.
Den lilla vandringen har blivit stor
Linnémarschen är förhållandevis anrik. Den har funnits sedan 70-talet, då den
gick mellan Borås och Alingsås. Antalet vandrare steg kraftigt när banan
lades om för att istället gå kring Rya Åsar, men start och mål på Borås Arena.
2010 slog marschen personligt rekord då över 3000 vandrare anslöt sig.
Parallellt ansökte arrangören, Hestra IF, medlemskap i IML Walking
Association och vid senaste årsmötet i Barcelona röstade övriga
medlemsländer ja. Endast en marsch per land kan vara med, vilket gör
Linnémarschen unik.
Deltagare från världens alla hörn
IML (International Walking Association) har sedan grundandet i Holländska
Paapendal 1986 arbetat för att göra vandring till en aktivitet som för samman
människor runt om i världen. Med pass, stämplar, medaljer och chip som
registrerar sträckor, skall medlemmar i IML kunna resa till olika länder för att
vandra i varierade miljöer. Sammanlagt beräknas omkring 1000
internationella vandrare delta. För att uppfylla IML:s krav på en International
Walker och erhålla denna medalj skall man gå 21 km på lördagen och 21 km
på söndagen.
Ett brett utbud
Linnémarschen handlar framförallt om ”fitness walking”, det vill säga att gå
för motionens och hälsans skull. Men för lite yngre vandrare och barnfamiljer
finns det alternativ: Linnémarschen erbjuder även Adventure Walk, en

populär 5 kmsträcka med ett tiotal stationer längs vandringen. En nyhet för i
år är Elfsborgsstationen där barnen får träffa några allsvenska fotbollspelare.
Friluftsfabriken satsar än mer på sin populära Adventure Camp i skogen med
en hinderbana & Linnébana upp bland trädtopparna. Adventure Walk passar
hela familjen och man kan ta sig runt med barnvagn eller sulky. Sedan kan
man även gå en Zoo Walk i Borås Djurpark och på så sätt få en spännande
upplevelsehelg.
Program
Lördag 28 april
- 42 KM MARATHON WALK
En fysiskt tuff vandring för den som är beredd på en utmaning.
- 21 KM KYPE-YMER
Ett rejält dagsverke för den som vill ha ett riktigt motionspass.
- 10,5 KM KYPE
En kortare sträcka med gedigen naturupplevelse.
- 5 KM ADVENTURE WALK
En bana fylld av upplevelser. För familjer med lite yngre vandrare.
Söndag 29 april
- 21 KM RYA ÅSAR
För den vane motionären. Enastående och omväxlande natur.
- 14 KM RYA ÅSAR
Backig och lagom tuff vandring.
- 10,5 KM VISKAN
Något kortare och lättare terräng längs med Viskans strand.
- 5 KM ADVENTURE WALK
En bana fylld av upplevelser. För familjer med lite yngre vandrare.
Linnémarschen startavgifter:
42 km Marathon Walk (alla åldrar) 360 kr/dag

21 km Kype-Ymer,21 km Rya-Åsar,14 km Rya Åsar,10,5 km Kype och10,5 km
Viskan
Vuxna (1994 eller tidigare) 180 kr/dag
Barn/ungdom (födda 1995 - 2004) 140 kr/dag
Sista ordinarie anmälningsdag är torsdagen den 19 april 2012. Direktanmälan är
möjlig vid starten på Borås Arena mot en förhöjd avgift.
Adventure Walk startavgifter:
FAMILJEPAKET (1-2 vuxna + barn) = 320 kr
Vuxen (född 1994 eller tidigare) = 180 kr
Ungdom 6 - 16 år (född 1995 - 2005) = 140 kr
Barn under 6 år (född 2006 eller senare) = 0 kr
Hundar är välkomna och går gratis ;-)
Skolklasser = 50 kr per person (lärare/föräldrar + skolelever, minst 20
personer, endast föranmälan och mot faktura) Skolklasser kontaktar Hestra
IF:s kansli för anmälan, tel 033-243347, vardagar kl 9-12.
För mer information om och anmälan till Linnémarschen:
linnemarschen.se
Broschyr om Linnémarschen (blädderbar PDF)
För mer information om Borås
Borås Turistbyrå
033-35 70 90
tourist@boras.com
boras.com

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom
aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott
värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och
näringslivet i Borås.
boras.com
facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom
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