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GOTLANDSRITTEN 2020 
 
 
 
Gemensamt för alla etapperna 
 

 Man ska vara medlem i SIF 
 

 Anmälan till alla etapper sker via mail till 
webmaster@austur.org. Alla anmälda kommer att 
läggas in på aktuell etapp i kalendariet på Austurs 
hemsida. Skicka gärna ett sms till etappansvarige 
också. 
 

 Notera att antalet deltagare på etapperna är 
begränsat. 

 
 Varje deltagare ansvarar själv för förflyttning av bil och transport mellan 

start/mål. Samordning sker via kommunikation i evenemanget på FB-
sidan ”Sverigeritten 2020”, Austurs FB-grupp eller via kontakt med 
etappansvarig. 

 
 Varje deltagare ansvarar för att ta med sig matsäck och dryck.  

 
 FÖLJEBIL: På i stort sett varje etapp finns följebil som kan transportera 

matsäck, extra kläder och annan utrustning. Följebilen kommer även att ha 
med hinkar och vattendunkar till hästarna. 
 

 DELTAGARFÖRSÄKRAN: Alla deltagare måste skriva ut och fylla 
deltagarförsäkran för sig och den egna hästen. Försäkran lämnas över till 
etappansvarige innan hästen lastas ur. Giltig vaccination och pass behöver 
INTE visas upp. 
https://www.icelandichorse.se/globalassets/svenska-
islandshastforbundet/fritidsryttare/deltagarforsakran_200601.pdf 

 
 
Tips på säkerhetsåtgärder finns på SIF:s fritidssidor (www.icelandichorse.se) 
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ETAPP 1 – lördag 13 juni 2020 
FÅRÖ FYR – BROA FÅRÖ 
Etappansvariga:   
Sara Lundberg 0765-65 28 58 
Camilla Lundberg 070-690 04 32 
 
NÄR: Vi samlas vid Fårö Fyr kl 10.00 
 
MÅL: Fårö Färjeläge, Broa 
 
DAGSETAPPEN; Är ca 30 km, Tempot är varierande. Turen kommer gissningsvis att ta ca 5 timmar. 
Lunch vid ca 12.00-13.00 
 
UNDERLAG: Varierande med skogsstigar, grusvägar och kortare sträckor på asfaltvägar.  
 
SADELVÄSKA: Dryck att ha med under ridning, grimma/grimskaft, extra kläder vid behov. 
 
FÖLJEBIL: finns, och kan transportera matsäckar, vatten och hinkar till hästarna och annan packning 
man vill ha med sig. 
 
PACKLISTA: egen matsäck, extra ombyte, grimma och grimskaft, stängselmaterial (frivilligt).  
 
AFFÄR/KIOSK: vid färjeläget där vi avslutar etappen finns en kiosk. 
 
ÖVRIGT: 

- Om man inte vill rida hela sträckan kan man bryta när man vill. 
 

ÖVERNATTNING: Bunge vandrarhem i Fårösund. 
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ETAPP 2 – söndag 14 juni 2020 
FÅRÖSUND – KAUPARVE I LÄRBRO 
Etappansvariga:   
Karin Ruger tel:073 898 58 46 
Eva Pettersson tel 073 342 23 54 
 
 
Start vid Bunge vandrarhem. Där erbjuds husrum för folk och fä om du vill stanna efter att ha ridit 
etapp 1. Medtag eget stängsel material bara för att göra liten hage till din häst. 
 
FÖLJEBIL: Vi har 1 person som anmält att han kan hjälpa till med förflyttning av bil och släp. 
 
Avfärd i riktning mot Fleringe beräknas ske kl. 09 30. Sträckan tar ca 2 ½ h. 
Mestadels rider vi på grus- och skogsvägar. Vid ett tillfälle måste vi rida över väg 148. 
 
Vi stannar för lunch hos Ulla Andersson i Fleringe. Hästarna erbjuds vila, bete och vatten. 
 
Avfärd mot Kauparve i Lärbro,ca kl. 14. 
Vill man avbryta i Fleringe bör man ordnat så att bil och transport är på plats i Fleringe. 
 
Ridvägen är i stort sett bilfri, förutom då vi passerar bebyggelse runt väg 148, som vi går över. 
Vid Storugns finns flera vindkraftverk vilket vissa hästar kan reagera på. 
 
Sträckan tar ca 2 ½ h den också. 
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ETAPP 3 – måndag 15 juni 2020 
LÄRBRO – TINGSTÄDE - VÄSKINDE 
Etappansvarig: 
Ingrid Wahlén 0730-422 938 
 
 
När: Uppsittning preliminärt kl 09.30  

Start: Kauparve Islandshästar strax norr om Lärbro (Lärbro Kauparve 3655, LÄRBRO) 

Mål: Väskinde kyrka.  

Dagsetappen: Den totala ridsträckan är ca 30 km. Tempot är lugnt. Gissningsvis kommer det ta ca 
6-7 timmar inkl pauser. 

Största delen av sträckan går längs gamla järnvägsvallen. Underlaget är 
gräs/grus/skogsväg/åkervägar. Bara kortare sträckor asfalt och trafikerad väg när vi passerar 
genom samhällena Lärbro & Tingstäde. 

Följebilen med matsäckar ansluter ca kl 12.00 vid Polhemsgården i Tingstäde, som är halvvägs till 
Väskinde. Den som är badsugen kanske kan få skjuts med följebilen till badplatsen i Tingstäde 
träsk för ett dopp.  

Sadelväska: Dryck att ha under ridningen, grimma/grimskaft, eventuellt extra kläder/regnjacka. 

Följebil: Finns, och den kan transportera matsäck och annan packning. Den kommer även att ha 
med hink och ett par dunkar vatten. 

Packlista: Matsäck, grimma/grimskaft, extra kläder/ombyte, badkläder & handduk för den som är 
hugad. Stängselmaterial om du vill göra liten hage till hästen under lunchpausen.  

Fika/mat: Ta med egen matsäck.   

Affär/kiosk: Vi passerar förbi Coop i Lärbro (i början av turen) och kanske kiosken vid Tingstäde 
Träsk är öppen.   

Övrigt: Du som inte vill rida hela sträckan kan ansluta/avsluta i samband med lunchen i Tingstäde. 

Övernattningsmöjligheter: 

Natten mellan 14-15/6 kan hästen övernatta hos Kauparve Islandshästar. Där finns box 
(100kr/box) och liten hage (50 kr/häst) i priset inkluderas strö till boxar och hö. Mockning ingår 
inte.  

Tillgång till spartansk övernattning + utedass ovanpå stallet. Sängar och madrasser finns – ta med 
sovsäck och kudde. Tillgång till kokplatta, vattenkokare, kyl. Dusch går att låna i ”stora huset”. 

STF Lärbro/Grannen Vandrarhem Norrvangevägen 1, Lärbro   
0498-225030 https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-larbrogrannen-vandrarhem/ 
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ETAPP 4 – tisdag 16 juni 2020 
VÄSKINDE KYRKA – SJÄLSÖ 
Etappansvarig: 
Therese Sonehag 073-393 23 24 
Antonia Baumert 070-883 80 34 
 
 
NÄR: Ritten kommer att ske kvällstid med start Kl 17.30. Vi kommer iväg senast kl 18. 

START: Start vid Väskinde kyrka, parkeringen vid Väskinde skola på norra sidan av kyrkan.  

MÅL: Själsö (Stall Själsö) hamn 

Preliminärt så kommer några att vänta tillsammans med hästarna vid Väskinde kyrka/skola medan några  
kör och lämnar transporterna på Själsö. Det är inte långt – tar bara 10-15 minuter att köra. Några 
transporter får plats vid stallet men det finns plats för många transporter vid parkering vid Själsö hamn som 
bara är ca 200 meter från stallet. 

 Etappen kommer att ta ca 2-2,5 timme att rida. Vi rider via Idholmen (Antonias stall-plats) genom skogen. 
Vi korsar väg 149 en gång och tar oss nerför klinten mot Krusmyntagården. Vi rider sen längs stranden till 
Själsö hamn och stallet. Tempot är lugnt men underlaget kan vara hårt och bitvis stenigt.  

Max 10 deltagare.  

Ta med fikakorg så tar vi en gemensam fika när vi kommit fram till Själsö. Ta gärna med egen camping stol 
om du har, så vi kan sitta ”luftigt”! 

Ta med eget stängselmaterial om du vill göra en liten hage till din häst medan du fikar efter ritten.  
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ETAPP 5 – onsdag 17 juni 2020 
VÄNGE-ETELHEM-STÅNGA 
Etappansvarig:  
Nina Morge tel: 0705114590  
Maria Smedberg tel: 0736167104 
 

När: Uppsittning preliminärt 10.00  

Start: Hos Nathalie Althin Gudinge. Adress: Vänge Sallmunds 637. 

Mål: Gropen i Stånga.  

Dagsetappen: Den totala ridsträckan är ca 22 km. Tempot är lugnt. Gissningsvis kommer det ta ca 

5 timmar inkl pauser. Lunch paus ca 11.30-12.30. 

Största delen av sträckan går längs gamla järnvägsvallen. Underlaget är grus/skogsväg/åkervägar. 

Bara kortare sträckor asfalt och mindre trafikerad väg när vi passerar genom samhällena Etelhem 

& Stånga. 

Följebilen med matsäckar ansluter vid Gamla tippen i Etelhem, som är ungefär halvvägs till Stånga.  

Sadelväska: Dryck att ha under ridningen, grimma/grimskaft, eventuellt extra kläder/regnjacka. 

Följebil: Finns, och den kan transportera matsäck och annan packning. Den kommer att ha med 

hink och ett par dunkar vatten. 

Packlista: Matsäck, extra kläder/ombyte. Grimma & Grimskaft. Stängselmaterial om du vill göra 

liten hage till hästen under lunchpausen. Alt. Finns det träd att binda hästen vid. 

Fika/mat: Ta med egen matsäck.   

Affär/kiosk: Vi passerar förbi Ica Nära i Stånga vid slutet av ritten. 

Övrigt: Du som inte vill rida hela sträckan kan ansluta/avsluta i samband med lunchen i Etelhem. 

Övernattning: Gumbalde golf i Stånga. 
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ETAPP 6 – torsdag 18 juni 
STÅNGA – HAVDHEM  
Etappansvariga:  
Ani Stenkvist (0738-342233) ani_stenkvist@hotmail.com 
Cia Sten (0739-097510) 
 
Etappen är 1.8 mil och samtliga ryttare bör ha som målsättning att rida hela sträckan. Vi kommer 
att hålla ett lugnt tempo. Med tanke på att ritten går genom samhället Hemse bör deltagande 
ekipage känna sig trygga i sådana miljöer. 
 
Vi startar Gropen i Stånga kl 10.30 och rider ca 8 km på markvägen som löper längs banvallen till 
Hemse. Vi kommer att rida genom Hemse samhälle och fortsätta banvallen söderut till Alva där vi 
gör ett stopp för lunch vid 12-tiden. Hästarna kommer att erbjudas vatten och ryttarna medtar 
lunch med dryck (om du inte vill ha matsäcken i egen sadelväska finns möjlighet att skicka den 
med följebilen). 
 
12.30 fortsätter vi ritten mot Stationshuset i Havdhem där vi beräknar att vara framme kl 14.00. 
Till största delen kommer vi att följa stigen som löper på banvallen men kommer bitvis att befinna 
oss på allmän väg. 
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Etapp 7 - Lördag den 27 juni  
ÖJA/BURGSVIK – HOBURGEN 
Etappansvarig: 
Ingrid Jacobsson 0737- 767818 
 

Samling kl.10. 
Start vid Kyrkstallet i Burgsvik. Kör mot Burgsvik och sedan Öja kyrka. Stallet ligger precis norr om 
kyrkan.  
 
Vid kyrkstallet finns plats att ha transporter stående över dagen. Alternativt kan vi köra ner 
transporterna till Hoburgen och få skjuts av följebilen tillbaka till Burgsvik där vi ansluter till 
hästarna. 
  
FÖLJEBIL: finns med under turen och kan även skjutsa tillbaka till Öja för att hämta transporter. 
 
Från Öja följer vi vägen söderut från kyrkan ca 200 m sedan mot samhället. Vi passerar genom 
Burgsvik. Mot hamnen och sedan söderut. Fortsätter på mindre grusvägar mot Valar – Grumpvik – 
Kettelvik på asfalterad väg. 
 
LUNCHPAUS.  
 
Från Kettelvik upp mot Husrygg med fantastisk utsikt och vidare söderut. Sista etappen på asfalt.  
Avslutning vid Hoburgsgubben/ Majstregården. 
Ev. kan någon lätt förtäring ordnas där. Sitta ute på baksidan med häst bunden i närheten. 
 
ÖVRIGT:  
Turen finns utmärkt på hovleds- karta. Vi följer den dock inte exakt.  
Medtag matsäck som körs ut till fikaplatsen.  Grimma och grimskaft.  
Ridturen tar ca. 4 timmar inkl paus. Varierat underlag. Långsamt tempo. Skritt och tölt. Ungefär 15 
km.  Antal deltagare max 15 st. 
Övernattning på Sjövärnsgården i Sundre är möjlig.   
 


