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Välkomna till Riksträffen mellan sjöarna (nästan)
2021 år Riksträff är planerad att genomföras i sköna 
Skaraborgs län, närmare bestämt vid Almesåsens 
festplats (Ryda Bygdegård) VARA 6-10 juli. Vi hoppas 
att vi skall få en riktigt trevlig Riksträff med en hel 
del aktiviteter, trevligheter och mycket gemenskap. 
Riksträffsprogrammet är inte riktigt fastställt än men 
kommer att redovisas i nästa nummer av Kultrycket. 

Ryda bygdegård med Almesåsens festplats ligger i Vara 
kommun och är ett väldigt populärt fritidsområde med fina 
motionsslingor och promenadstråk. Själva festplatsen med 
dansbana och ”lotteristånd” används kanske inte så mycket 
nu förtiden, men tidigare var det ett väldigt populärt 
dansställe som besöktes av de dansband som var stora på 
den tiden det begav sig. Vi säger att Riksträffen ligger mellan 
sjöarna och det kanske inte stämmer riktigt till 100%. Men 
tidigare Skaraborgs län ligger mellan Vänern i väster och 
Vättern i öster, så om ni vill se er omkring innan eller efter 
träffen så finns det mycket att besöka. I nordvästra hörnet 
av Skaraborg har vi vackra staden Mariestad och något norr 

I sommar umgås vi igen.

om Mariestad har vi Sjötorp där Göta Kanal har sitt inlopp 
från Vänern och som sen ”rinner” via slussar, sjöar och 
grävda kanaler till utloppet i Vättern vid sköna Karlsborg, 
bl.a. berömt för sin fästning. Söderut har vi Falköping 
som har Falköpings ost, Tibro med sin möbeltillverkning, 
Skövde med sina regementen och berget Billingen, Skara 
med Skara sommarland, Lidköping med Rörstrands 
porslinstillverkning, Kållandsö med Läckö slott och 
Spikens fiskeläge. Längre söderut (lite utanför Skaraborg) 
har vi platåbergen Halle- och Hunneberg och vid Vänerns 
sydspets ligger staden Vänersborg. Åker man sedan någon 
mil söderut så hamnar man i Trollhättan med sina slussar 
och vattenfall. 

Som ni förstår kan man tillbringa en hel semester 
häromkring och då varför inte börja eller avsluta med 
MHF:s Riksträff som vi från MHF Norra Småland och 
MHF Knallarna önskar er hjärtligt välkomna till den 6 -10 
juli 2021. 

Riksträffskommittén


