MittSverigeGrus
2020

Du inbjuds till MittSverigeGrus, som är ett motorcykeläventyr, med ca 130 mils
grusvägskörning genom Svenskt skogs- och fjällandskap. Det är en rundtur som inleds och
avslutas med gemensam vistelse på ett bra Spa-hotell i Hälsingland. Vår tanke är att vi,
förutom att köra motorcykel på spännande grusvägar, även skall få uppleva hur naturen
skiftar, när vi kör från jordbruksbygd och ända in i fjällregionen. Längs vägen gör vi stopp vid
intressanta men kanske bortglömda platser (t.ex. fäbodar).
Äventyret är inplanerat till den 22 - 27 juni 2020.
Vi kör genom de västra delarna av Hälsingland och Medelpad och vidare upp genom
Jämtland och Härjedalen för att till sist komma tillbaka till startpunkten i Hälsingland.
Tidpunkten för äventyret är alltså vald till juni månad, det vill säga till den tid då naturen i
denna del av Sverige vaknat till liv efter vinterdvalan. Tjälen har släppt och grusvägarna har
börjat tina upp. Nere i skogslandet och på åkrarna är försommaren här men uppe på fjället har
vintern precis släppt sitt grepp och vi ser de första björkarna som slagit ut sina ”musöron”.
Färden går genom levande kulturbygder, in i skogslandet, längs sjöar och vattendrag och upp
på det kala fjället i väster. På resan gör vi stopp varje dag vid intressanta platser och vid
vackra miljöer och vi besöker samer uppe på fjället. Under resan kommer vi att passera
genom ett område med många exempel på den rika fäbodkulturen i Jämtland.
Vägarna som vi kommer att köra på är i huvudsak vanliga grusvägar med hjulspår och
grussträng i mitten men det finns en del vägar med lite sämre standard. Det är också nu som
”vårbruket” på både skogsbilvägarna och de allmänna grusvägarna sker, så det finns stora
möjligheter/risker att vi kommer till helt nyhyvlade vägar med de utmaningar det kan skapa.

Sammantaget kan vi säga att vägvalet ger oss utmärkta tillfällen att utveckla vår körning på
vägar med skiftande grusunderlag.
Äventyret startar och avslutas i Hälsingland på Orbaden Spa&Resort. Dagsetapperna varierar
från drygt 30 mil upp till 45 mil. Etapperna kan komma att variera beroende på väder, vårens
ankomst och gruppens önskemål.
Max antal deltagare är 8 motorcyklar som fördelas på två grupper.
Vid ankomsten till Orbaden ges för den som önskar, kl. 16.00, en kortare information och tips
om inställningar av motorcykeln, samt körteknik på grusvägar av skiftande kvalité.
Routebeskrivning.
Dag 1.
Dag 2.
Dag 3.
Dag 4.
Dag 5.
Dag 6.

Måndag den 22 juni.
Tisdag den 23 juni.
Onsdag den 24 juni.
Torsdag den 25 juni.
Fredag den 26 juni.
Lördag den 27 juni.

Hemorten - Orbaden
Orbaden – Jämtland
Utflykt: Jämtland/Härjedalen
Utflykt: Jämtland
Jämtland – Orbaden
Orbaden-Hemorten

Total körsträcka: ca 150 mil (130 mil grusvägar).
Resans längd: 6 dagar
Antal dagar på mc: 6
Antal hotellövernattningar: 5
Tid: 22 - 27 juni 2020
Priser och övrig information.
Pris per deltagare:
Tillägg för medpassagerare:
Enkelrumstillägg:

9 500:7 000:2 500:-

Följande inkluderas i priset:
•
•
•
•
•
•

Färdledare.
Fem övernattningar på Hotell/pensionat med del i dubbelrum.
Boendet inkluderar: Fem övernattningar med halvpension, d.v.s. frukost och middag är
inräknat i priset.
En lunch.
Enkelrum mot tillägg.
Kartor, GPS-rutter och informationsmapp.

Följande inkluderas inte i priset,
•
•
•
•
•
•

Bensin.
Mellanmåltider d.v.s. lunch och fika. (Förutom en lunch som igår i priset)
All dryck.
Alla övriga privata utgifter och tjänster som inte uttryckligen anges ingå i resans pris.
Avbeställningsskydd.
Försäkring. Avbrott p.g.a. motorhaveri, olycka etc. täcks av egen rese/mc försäkring.

Försäkring:
Ett utökat/extra reseskydd i din Hemförsäkringen rekommenderas. Komplettera gärna med en
semesterförsäkring, typ ERV eller SOLID. Ett utmärkt komplement till grundreseskyddet i
din hemförsäkring.
Övrigt:
Avvikelser från den fastlagda resplanen/rutten tillåts enbart i samförstånd med färdledaren.
Finns önskemål om att ansluta alternativt hoppa av resan vid en speciell tidpunkt, skall det
självklart ges möjlighet därtill. Dock får deltagaren inte avkorta hotellvistelsen, dvs. antalet
hotell övernattningar ligger alltid fast.
Vi har begränsat antalet deltagande motorcyklar till 8 stycken. Sedan tillkommer färdledare.
Anledningen till begränsningen är att vi vill skapa en fin gruppgemenskap, där körglädjen och
framför allt säkerheten blir den bästa möjliga.
Lämplig motorcykel:
•
•
•

BMW:s GS-modeller och motsvarande av annat fabrikat.
Grovmönstrade däck är ett krav.
Motorcykeln måste klara 25 mil på en tankning.

Du/ni är välkommen att delta i detta grusvägsäventyr, som genomförs under organiserade,
bekväma och odramatiska former.
Du anmäler dig till resan genom att fylla i bifogad anmälningsblankett och skicka den till mig samt
sätta in en delbetalning (anmälningsavgift). Jag skickar ett brev till dig med bekräftelse på
deltagaranmälan inom en vecka, samtidigt får du mer information och praktiska råd inför resan.
OBS ! Antalet deltagande är fastlagt till maximalt åtta motorcyklar. Resan kommer inte att
genomföras med färre än sex deltagare. Besked om inställd resa meddelas senast 30 dagar innan
avresa. Naturligtvis återfås erlagd betalning inklusive anmälningsavgiften.
Läs noga igenom Tomas Ericsson´s resevillkor innan du undertecknar anmälan så att du är
införstådd med vad som gäller.

___________________________________________________________________________
ERICSSON´S MOTORCYCLE TOURS / TOMAS ERICSSON.
Adress: Florhed 839. S-826 93 Söderhamn. Sweden.Tel+ 46706089911.
E-mail: tomas@ericssons-motorcycletours.se Homepage: www.ericssons-motorcycletours.se

