
Kindaturen
28 juli 2007
Ett annorlunda klubbrull för dig
som älskar att åka Inlines! 



Kindaturen är en Inlinestur som går i en vid cirkel rund Kindabyggden och kring-
liggande orter. Hela turen mäter 10 mil ganska exakt och du kan välja mellan att 
köra hela sträckan eller hoppa på ut med vägen på 4 utvalda startplatser för den 
som vill göra en kortare tur. 

Resan går mellan Rimforsa – Kisa – Åtvidaberg – Brokind – Rimforsa. 

Startplatser och längd på tur från respektive startplats
Startid från Rimforsa den 28/7: kl. 10.00.
Rimforsa  10 mil
Kisa   8 mil
Oppeby Kyrka  6,5 mil
Åtvidaberg  3,4 mil

Vi kommer att dela in oss i tre hatighetsgrupper, - mys, motion och fart. Vi har 
fasta stationer för pauser och ett gemensamt stopp i Åtvidaberg för lunch och 
vila. En följebil håller reda på alla och kan användas för väskor extrautrustning, 
reservdelar och kläder. Vi håller kontakt med följebilen via mobiltelefon. 
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Välkommen den 28 juli till vackra Kindabyggden och 
en dag för dig som vill ta del av en makalös vacker 
natur på ett par Inlines. 

Foto Ulf Haase. Bilden är tagen från breddlägret våren 2005 i Rimforsa



Boende
Ni bor hemma hos Lis och Janne i Opphem 
(Opphems Skola) utanför Rimforsa. Här 
finns det gott om plats för alla och skulle 
det tryta med sängplatser så finns det 
tält att tillgå.  Opphems Skola är Jannes 
sambo Lis Arnells barndomshem som hon 
delar med sina två syskon. Ett annrolunda  
ställe som sykonen med familjer tillbrin-
gar alla sina sommrar på.

Opphem ligger vid strandkanten av sjön 
Ämmern som tillhör ett stort sjösystem 
som sträcker sig 3 mil söder om Rimforsa 
och norrut ända upp till Linköping där Kin-
da kanal har sitt slut. Opphems Skola, som 

förövrigt har en 9 km lång utsikt över sjön Ämmern, byggdes vid sekelskiftet med tillhörande 
lärarbostad. Idag är skolan, lärarbostaden och tillhörande uthus inrett för fyra familjer och 
det finns gott om utrymmen för stora sällskap. Själva skolhuset hade på sin tid två skolsalar, 
en mindre och en större. Idag är stora skolsalen renoverad för större samkväm och här finns 
det plats för större festarrangemang. Samtliga boenden har moderna faciliteter.

Först Kindaturen, sedan grillfest!
Vi räknar med att det tar en dag från morgon till kväll att genomföra denna Inlinestur och 
framåt kvällen när ni vilat och badat så blir det grillfest på verandan. 

Det här arrangemanget är kostnadsfritt så när som på frukost och sallad och övrigt tillbehör 
för grillfesten, som vi delar på till självkostnadspris såklart. Ni tar er hit på egen bekostnad 
och tar med er det ni ska grilla på grillfesten (stor ICA-butik finns inne i Rimforsa).

Ta med er något att sova i och badkläder. För er som vill ta med familjer så är denna plats 
som gjord för barn. Stora härliga gräsytor, stor studsmatta, tillgång till cyklar, roddbåt, 
motorbåt och endast 150 meter till strand och brygga. I Rimforsa (3 km) finns det tillgång till 
allt som behöver inhandlas om ni saknar något. Vill man göra utflykter så finns det gott om 
saker att göra med barnen. Varför inte en tur till Trollegate, ett grottsystem som är spän-
nande för barn från 5 år och uppåt eller en tur med kanalbåten Kind (måste bokas i förväg). 
Vill man shoppa så rekommenderar vi starkt att ni tar bil, buss, lokaltåget till Linköping (25 
min) för härlig shopping. Tar du med dig barnen till Linköping så bör ni besöka Leklandet. 
Ett jättehangar fyllt med med upplevelser bara för barn. Hur kul som helst! Sedan har vi ju 
Astrid Lindgrens värld i Vimmerby (5 mil söderut från Rimforsa)

Om du har några dagar oplanerad semester så ska du givetvis planera in Kindaturen!
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När?
Kom fredag eftermiddag/kväll den 27/7. Den 28/7 går Kindaturen, sov över till den 29/7.

Anmälan
Mejla eller ring till Jan Herrström:
jan@onemotion.se
0735-15 55 24

Uppge hur många ni blir, om du tar med dig din familj och vart jag kan nå dig på kortvarsel (moil-
nummer). Har andra vänner än familjen som åker Inlines så är de också välkomna.

Anmäl dig gärna så fort du kan för vår planerings skull men det går givetvis bra att höra av sig 
under semestern om du idag inte riktigt vet hur du ska göra. Ge mig några dagars planering bara 
för mat och iordningställande av utrymme i Opphem.

Adress och resa hit
Adressen är Opphem Skolan 1 i Romforsa, Östergötland. När du söker på Hitta.se så ska du bara 
skriva det i den under raden med rubriken “Var?”. Då kommer du till denna länk:
http://www.hitta.se/SearchCombi.aspx?SearchType=4&wflWhite=1a1b&wflPink=4a&vad=&var=Opphem+Skolan

Med bil
Från Stockholm med bil tar det cirka 2,5 timmar att ta sig de 24 milen. Raka vägen mot 
Linköping. Ta av mot Vimmerby på väg 34. Rimforsa ligger cirka 3 mil söder om Linköping på väg 
34. När du kommer fram till Rimforsa så möts du först av en rondell. Ta vänster i rondellen och 
åk 250 till T-korsning. Tag vänster i korsningen och åk cirka 1 till 1,2 km till T-korsning (finns inte 
utsatt på webb-kartorna på grund av nybyggd väg). Tag vänster mot Opphem och åk exakt 2,7 
km. Opphem Skola ligger på vänster sida om vägen.

Med tåg
Tåg till Linköping. Byt till lokaltåg (Östgötatrafiken http://www.ostgotatrafiken.se/), station Rim-
forsa (här hämtar vi upp dig)

På Inlines
Näe, ta bil eller tåg så att du inte tar ut dig ;-)

Länkar
http://www.kindaturism.se/
http://www.kinda.se/
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Välkommen!
Jan Herrström och 
Lis Arnell 




