
Tipspromenad i Gudhemsbygden  
 

Gudhemsbygdens Hembygdsförening erbjuder tipspromenad i år vid Gudhems IFs 

natursköna motionsanläggning ”GIF-Stugan, Parkering och start vid Parkering GIF Stugan följ 

skyltning från Gudhems samhälle eller väg Torbjörntorp – Broddetorp.  

Bana som är barnvagnsvänlig uppmäter sträckan 3,0km och är förlagd till den röda 2,5km 

slingan. Placeringen av frågorna är dessutom placerade så den som vill promenera den gula 

5km slingan kan gå den och ändå passera alla frågor.  

Gå när det passar dig promenaden sitter uppe i 14 dagar och betalning och tipsrad lämnas in 

enligt nedan. 

Swisha betalning 20:- och skriv namn din rad och skiljefråga som meddelande. Om du 

Swishar åt någon annan glöm inte att skriva namn. Swish nummer 123 005 36 03 eller 

scanna QR nedan. 

Vill du ha en kladdlapp finns det i lådan. 

Vinnaren och rätt rad meddelas via notis i FT, Hemsida (gudhemsbygden.se) samt Facebook. 

Priser skickas ut via Swish till inbetalt telefonnummer. 

Det kommer nya frågor varannan onsdag udda veckor med start 31/3 frågorna byts ut 

mellan kl. 10:00 – 12:00.  

 

Tänk på att hålla distans till varandra! 

Mycket nöje       

Gudhemsbygdens Hembygdsförening  

QR-kod för vägbeskrivning 



 

Tipspromenad i Gudhemsbygden 
 

Välkomna till Gudhemsbygdens Hembygdsförening och tipspromenad i GIF-

stugan.  

 

Bana som är barnvagnsvänlig uppmäter sträckan 3km sträcker sig i naturskön 

miljö. Du följer bara röd markerad slinga 2,5km, Placeringen av frågorna är 

dessutom placerade så den som vill promenera den gula 5km slingan kan gå 

den och ändå passera alla frågor.  

Gå när det passar dig promenaden sitter uppe i 14 dagar och betalning och 

tipsrad lämnas in enligt nedan. 

Swisha betalning 20:- och skriv namn din rad och skiljefråga som 

meddelande. Om du Swishar åt någon annan glöm inte att skriva namn. Swish 

nummer 123 005 36 03 eller scanna QR nedan. 

Vill du ha en kladdlapp finns det i lådan. 

Vinnaren och rätt rad meddelas via notis i FT, Hemsida (gudhemsbygden.se) 

samt Facebook. 

Priser skickas ut via Swish till inbetalt telefonnummer. 

Det kommer nya frågor varannan onsdag udda veckor med start 31/3 frågorna 

byts ut mellan kl. 10:00 – 12:00.  

 

Tänk på att hålla distans till varandra! 

 

Mycket nöje       

Gudhemsbygdens Hembygdsförening  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/uz7SUBCf85hfWMFt8 
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