
MTB Fårösund till Visby 2021 25/9 längs en vacker Gotlandskust.  
I första hand avsett för medlemmar i RCK 
 
Ledare: Beroende på hur många grupper vi blir behöver vi minst 1 ledare till varje så 
att ingen kommer vilse. Anmäl dig till mig isf om du kan vara det. 
 
När: Lördag 25 september. Avfärd med bil från Visby 0700 från Österport. Start från 
Fårösund kl 0800 vid grusplanen vid Folkhögskolans lokaler inne på gamla KA3s 
område (det finns en gammal icke fungerande klocka på stolpe där ) 
 
Hur:  Beroende på antalet cyklande kommer vi att dela upp i grupper om ca 10 i 
varje. Vi åker i grupper i ett lugnt tempo för att uppleva Gotlands vackra kust. 
Eftersom det är svårt att göra en detaljerad karta är det viktigt att vi håller ihop så 
ingen kommer vilse. Turen är också tänkt att inspirera till att senare göra egna 
utflykter på kanske för dig nya vägar. 
 
Utrustning: MTB-cykel. Vid stoppen i Kappelshamn, Ihreviken, Nyhamn kan du fylla 
på vatten. Toaletter finns i Kappelshamn. Ta med reservslang etc, plagg för eventuell 
regnskur. Ta med mobiltelefon utipåfall att. Vi har följebil där du kan lämna/ hämta 
personlig utrustning typ ryggsäck. Använd inte dina finaste cykelkläder eftersom det 
finns buskar /grenar som kan rispa kläderna. 
 
Vägkvalité: Grusvägar, stigar och lite asfalt. På vissa ställen ordentliga rotmattor. 
 
Tidsplan: Start kl 0800. Kappelshamn fika ca 1000-1030 Ihreviken lätt lunch prel 
1230-1330, Nyhamn fika prel 1430-1530.  Mål Österport 
 
Färdvägen: Respektive ledare avgör vägen  
 
Kortare tur: Möjlighet till en kortare tur med start från Kappelshamn kl 1030. Där 
strålar man ihop med grupperna från Fårösund. 
 
Samåkning: Det finns 11 platser i buss/bil. Först till kvarn. Annars samåk om 
möjlighet finns. 
 
Kostnad:  150 kr per person för mat, kaffe, sportdryck, servicebil etc. Swish 
betalning till 0703450510 för att underlätta för klubbens kassör.  Kostnad för 
samåkning delar dom som åker på själva 
 
Anmälan på mail till    andersselin@telia.com eller sms på 0703450510 senast 
Onsdag 22/9 kl 1700 
 
Tänker du ansluta i Kappelshamn ange detta särskilt på anmälan. 
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