
 
Tour Junsele 28 – 29 maj   2022.  
 

Dubbla turer samma dagar,  Landsväg och MTB/Gravel (nedan benämt grus)! 

Etapp ett 180 km landsväg. 

Start vid fritidsgården i Själevad. Vi åker Bergom - Bjästa - Sidensjö – Sollefteå – Resele -Sollefteå. 

Övernattning sker på Hotell Hallstaberget i Sollefteå.  

Vätska och förtäring på två ställen efter vägen vid Gålsjö och vid Resele kyrka, lika som tidigare år. 

I Resele blir det lunchlåda från Hallsta hotell.  

Från Resele åker vi norrut och upp på väg 90, sedan söderut tillbaka till Sollefteå.  

Det finns två möjliga avkortningar av denna etapp, direkt från Gålsjö till Sollefteå, Hallsta. Eller åk 

vidare till Forsmo, passera älven och åk gamla Långselevägen tillbaks till Sollefteå, Hallsta. 

De som väljer dessa kortare alternativ måste anmäla det på morgonen innan avfärd så vi får rätt 

antal Lunch-lådor från Hallsta.  

Sedan vi klarat Hallstabacken och vilat en stund äter vi  middag  på Hotell Hallstaberget i Sollefteå. 

Etapp två 120 km landsväg.  

Vi åker södra sidan av Ångermanälven via Prästmon och över Hammarsbron. 

Norrut igen via Undrom och mot Gålsjöbruk och Sidensjö. 

Stopp på vägen för förtäring vid Gålsjöbruk  (samma som vid etapp ett).  

Uppdelning av de åkande efter förväntad kapacitet, 2 grupper. Grupperna skall hållas ihop hela 

sträckan. Vid rastställena kan det finnas möjlighet att byta grupp 23-27 km/t och 28-32 km/t. Start 

kl 8.30 respektive kl 9 (långsammare grupp först).  

OBS att grupp 3, 20-23 km/t, utgår detta år.  

Etapp ett grus (ca 95km) 

Start vid fritidsgården i Själevad kl 8.45. Vi åker Gärdal, Mäja, Vik, Kornsjö, Bjällsta, Lövvik, 

Österselsbodarna. Vid Hämrasstormyra vänster, sedan andra avtagsväg höger (Ho Che Min-leden) , 

vid Brustjärntorpet höger till Gålsjöbruk. Lunchpaus, Grill-lunch.  

Vi fortsätter på andra sidan väg 335 Stortannsjövägen, Billtjärnsvägen söderut nästan till Björksjön, 

stora vägen till Björkåbruk. Fikapaus       

Stora vägen till Sollefteå, vid Rondellen tag vänster och åk över gamla bron. Åk sedan närmaste 

vägen till   Hotell Hallstaberget i Sollefteå.  (Vägnamn, bynamn mm från Eniros karta). 

Etapp två grus (ca 95km) 

 Se etapp ett, samma vägar tillbaks till Björksjön, Billtjärnsvägen, fortsätt förbi 

stortannsjövägen, vid lilltannsjön höger valvsjövägen. Förbi lilltannsjön och valvsjön, vänster 

en väg med flera förgreningar, fram till Myrbohöjdsvägen.  

 Fikapaus, 



Myrbohöjdsvägen till Bärmsjövägen, höger före Degersjön Fagertjälsvägen till Vik, Vid 

Grätnässjön  vänster mot vindkraftverken, passera en turbin,sedan vänster 

Österkälsbodarna, Petersro, Myreforsen, tag vänster på Skorpedsvägen, en kort bit till   

Grindnäset, höger mot Västerbillsjö, Främmerbilla, väg 348 tillbaks till Själevad.  

 

 

Allmännt 

Bil, med släp medföljer för att hålla koll på att ingen blir efter och som service om något behöver 

repareras. Väska med ombytes och resevkläder samt extra dryck kan skickas med här. Om någon inte 

vill cykla hela vägen kan denne vid behov åka med någon delsträcka. Möjlighet för omklädning och 

dusch kommer att finnas efter etapp 2. 

Se till att ha telefonnummer med till service-teamet så vi kan komma med hjälp om något händer. 

Om någon blir långt efter skall service-bil kunna plocka upp cyklist för transport till någon av 

servicepunkterna (matplats, fikaplats eller målet för dagen)  

Kostnad för arrangemanget är 1300 kr. Arrangemanget är öppet även för icke-klubbmedlem till en 

kostnad av 1500 kr. 

Det blir möjligt att köra i egen samtränad grupp för de som vill det.  

Frukost och hotellets Spa ingår medan man som vanligt betalar middagen. 

Anmälan till Sven Erik Näsholm  (svenerik.nasholm@o-vik.com). 

Jag vill så snart som möjligt ha in en icke bindande anmälan för att kunna göra klar planering. 

Ni som varit med tidigare år får gärna göra reklam för arrangemanget. 

Jag återkommer sedan med  datum för betalning och rumsbokning. 

/Sven Erik  (070-6652837) 

mailto:svenerik.nasholm@o-vik.com

