EVENEMANGET – IDÉ
Ett dags evenemang där man cyklar från gård till gård, ser fälten där maten
växer eller djuren betar
På gårdarna kan man smaka på färska lokala produkter, prata med
producenten, titta runt, träffa nya och gamla vänner
Slingan är ca 3,7 mil med 15 gårdar som medverkar.
Det är inget lopp utan man cyklar så kort/långt man vill
Ledord för evenemanget är glädje, hantverk, lokalt och genuint

SYFTET
• Stödja hållbart jordbruk och lyfta lokalt producerade produkter
• Lyfta länken mellan bonden och bordet
• Skapa något som är attraktivt för såväl ortsbor som besökare
• Skapa en mötesplats för producent och konsument
• Skapa något som alla är stolta över och vill vara med i
• Skapa något som är hållbart både för miljön och ekonomiskt

BENCHMARKETING
• Pemberton, BC, Kanada (20 min norr om Whistler) by m ca 2400 inv.
omgiven av bondgårdar
• Startade Slow Food Cycle år 2004, trodde ca 75 pers skulle komma,
400 kom
• År 2 - 800
• År 3 – 1200
• År 4 – 2400
• År 5 – 3000
• Som flest har man haft 4200 deltagare

BENCHMARKETING
• Tar del av evenemanget: 30% Ortsbor, 65% Sea to sky corridor (Whistler,
Squamish, Vancouver), 5% Övriga
• Har skapat tillväxt för lokala restauranger, boende (hotell, B&B, camping)
den specifika helgen
• Gett mycket positiv press som lyfter frågan av vikten av producenter
• Gett mycket positiv press till området som bidrar till ökad turism året om,
vilket bidrar till att skapa en levande landsbygd
• Skapat utrymme för dialog mellan producenter och konsumenter
• Skapat minnen för livet för de som är med och har gett dem insikt i
vilket arbete producenterna gör och hur viktigt det är

Från idé till utförande
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenterade den 16 juni – evenemanget ägde rum 13 augusti
Mål detta år var att testa produkten och få med 50-100 cyklister
Träffade identifierade gårdar och säkrade slingan
Sökte tillstånd, vägföreningar, försäkringar, lokala aktörer – började sprida
information
Moläta, 3 juli, gick vi ¨public¨
Prissättning, registrering (invajo, DJAB, på plats), samlade in mtrl till
m-föring, service nivå (1:a hjälpen, Nisse, registrering), volontärer,
flottning,
Produktion av karta & program, skyltar och armband
Genomförande själva dagen

Järvsö levererar!
Fantastiskt positivt mottagande (projektgruppen, lokala
aktörer, producenterna, deltagarna)
Öppet, nyfikna, vilja till att prova något nytt, vilja att hjälpa till
och hitta lösningar
Bra stöd när man vill dra igång något

Marknadsföring
• Release på Moläta m flyer
• Fokus på Facebook, minst ett inlägg/dag. Maria la ut filmer.
• Flyer las ut på restauranger/hotell/fik
• Brev i brevlådorna runt slingan
• Sweden by bike la ut i sina kanaler
• 2 Pressreleaser - gav list träffar (nöje.se, whereevent.com. Cykla.se,
dagensträning.se mfl)
• 1 Intervju – reportage iLjp

Resultat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

235 totalt, varav 223 var betalande (volontär, fotografer)
151 online, 39 DJAB, 33 swisch varav ca 30 samma dag
Järvsö
109
Ljusdal
55
Stockholm
27
Näromr (H-dik, Arbrå)
26
Gävle
6
London/Järvsö
4
Åre
3
Vet ej
3
Österrike
2
Västerås
1

Kära trampare, äntligen är det dags för Järvsö Gårdstramp!
Vi vill, tillsammans med er, fira våra producenter, vår lokala mat och dela med oss
lite kunskap av vad det är du stöder när du köper svenska produkter.

1. Stenegård – Stenegård 4

Sverige är det landet i Europa som
använder minst antibiotika till sina djur,
vilket betyder att det är garanterat fritt
i våra produkter. Djuren hjälper till att
hålla våra landskap öppna. Det gör det
möjligt för oss att cykla runt och njuta av

5. Ersk Lars – Vik Ängavägen 4

9. Fallbacke Lantbruk – Kalvstigen 56

Här finns hantverksbutiker, galleri, auktioner, bageri,
besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar,
Barnens Stenegård, kreativa verkstäder, restaurang,
trädgårdscafé, stor trädgård och örtagård.
Parkering finns för de som kommer långväga ifrån,
en bra startplats för Järvsö Gårdstramp. Här finns det
möjlighet att registrera sig och hämta ut armband och
program mellan kl 8.30 och 16.00
glutenfritt laktosfritt vegetarisk

Här hittar du Christopher som gör Järvsö Honung.
Du får titta in i slungrummet och han berättar om
binas betydelse i vår natur och hur det går till när man
gör honung.
Guidad visning på gården 10.00 och 12.00, och sedan
efter intresse. Honung finns att köpa med hem.
På menyn står hembakat bröd med nyslungad honung.
vegetarisk

En modern mjölkgård där du får se hur deras 65 kor
mjölkas med robot!
Tips! Enklast cykling är att ta södra infarten (finns 2) in
på Fallbacksvägen från vägen mellan Nor och Nordsjö.
På menyn står det långfil med tillbehör.
glutenfritt vegetarisk

2. Björs – Stene 1

Granne med Ersk Lars, här odlar man ekologiska
spannmål. Varför inte köpa med lite mjöl hem?
På menyn står det Nybakat bröd och fikabröd, kaffe och
fläderblomssaft
glutenfritt laktosfritt vegetarisk

Gården har funnits i släktens ägo sedan 1500-talet, och
troligtvis längre än så. Gården brukas helt ekologiskt
med köttdjur, några dikor, får, grisar, häst och katter.
Av oss kan man köpa fin KRAV-Potatis denna dag och
beställa lådor av KRAV-Nötkött från välmående djur.
På menyn står det Tjälknöl med potatissallad.
glutenfritt laktosfritt vegetarisk

3. Kristofers – Kalvstigen 6
En av de 7 världsarvsgårdarna. Här bedrivs ett aktivt
jord- och skogsbruk med dikor och får. En gård som
har gått i arv i 14 generationer och där dörren alltid har
varit öppen för nya influenser. Har du tur är du där när
trubaduren underhåller!
På menyn står det Pastelitos (sydamerikansk pirog) både
veganska och med kött från gården, hembakat fikabröd,
kaffe, ostkaka och hemmagjord rabarbersaft.
laktosfritt vegetarisk

4. Helsingegården – Helsingegården 6
Är en gammal lanthushållsskola som grundades 1918
som numera drivs som pensionat.
På menyn står ett urval av lokala delikatesser från bl a
Björks i Färila och dryckesprovning från Hälsingeproducenter.
glutenfritt laktosfritt vegetarisk

5. Olmårs – Vik Ängavägen 8

6. Mickel-Mats – Ängavägen 68
En ekologisk mjölkgård som drivs i 10:e generationen!
Förutom korna finns det även får, höns, ankor & getter
på gården. Lammskinn finns till försäljning.
På menyn står det mjölk med kanelbulle och hemgjord
gulaschsoppa gjord på gårdens lammkött.
glutenfritt laktosfritt

7. Åsliden – Förnebovägen 69
Järvsö Cykelservice kommer att finnas på plats mellan
11.00-14.00. De visar upp elcyklar som man kan få prova
- alla som testar är med i en utlottning av presentkort.
Lätt service och kontroll av cykel går också att få.
Det är även här ni hittar Järvsöklämman - hällvarma
tunnbrödsklämmor med lokala smaker.
Här kan du registrera dig, hämta ut armband och
program mellan kl 09.00-15.30
vegetarisk

8. Traktor Museum – Kalv Skräddarsvägen 5
Ligger i Kalv och här visar Jonas Jonsson sin fina
samling av gamla traktorer, bilar och mopeder.
Fika finns att köpa här.
vegetarisk

10. Jon Hansas – Vålsjö 107
Gården drivs av Janne Hansson och han gästas av
Tevsjö Kvarn.
På menyn står det chili lagad på högrev från gårdens djur,
serveras med bröd från Järvsö Gårdsbageri.
glutenfritt laktosfritt
11. Pallars – Hiklacksvägen 4
Lantbruket drivs av Olle Pallars. Olle är den 13:e generationen på gården, så bondelivet är väl inarbetat i släkten. Du kommer kunna köpa med våra delikatessostar
och hällbröd bakat i vår bakstuga
På menyn står det ostbuffé.
Här kan du registrera dig, hämta ut armband och
program mellan kl 09.00-15.30
glutenfritt vegetarisk
12. Koppars – Säljestavägen 55
Gården, som härstammar från 1871, ligger vid stranden
i Säljesta och här sker flottningen mellan Säljesta och
Skästra. Kl. 11.00, 13.00 och 15.00 finns Stig på plats
och berättar om sina fjällkor. Med sig har han Snövit
som föddes 2 augusti. Musikunderhållning och bildspel
om gårdens historia utlovas också!
På menyn står det halloumi och glass gjord på fjällkomjölk.
glutenfritt vegetarisk

hur fantastiskt vackert Hälsingland är.
En vacker natur lockar turister, vilket
skapar arbetstillfällen i flera led, och
allt detta bidrar till att vi har en levande
landsbygd.
Tack alla producenter för det ni gör!

13. Ersk Anders – Skästrabergsvägen 1
Hälsingegården Ersk-Anders har funnits i släkten sedan
1500-talet och den 16:e generationen växer upp här
nu. På gården bedrivs ett aktivt jordbruk med drygt
300 tackor, som har uppgiften att föda lamm och hålla
landskapet öppet.
På menyn står det kolbulle och man kan få provsmaka
gårdens lammkorvar.
glutenfritt laktosfritt vegetarisk
14. Järvsö Gårdsbageri – Skästra byväg 39
Idag är det här de bakar sitt bröd, det var även här som
de i början hade sitt café innan de flyttade till Lillbabs
Caffär. Idag öppnar de gårdscaféet, just för Järvsö
Gårdstrampare igen, och det kommer finnas go´saker
att köpa med hem!
På menyn står det nybakat bröd, kaffebröd, gott kaffe och te.
vegetarisk

15. Tura Gård – Norrvåga 20A
Här odlas ekologiska kålväxter såsom broccoli, blomkål,
grönkål... både gott o nyttigt! Du kommer kunna köpa
med lite grönsaker om du så önskar.
På menyn står det något vegetariskt och hemmagjord saft.
vegetarisk
Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i
informationsflödet.

Incheckning
• Uthämtat innan på DJAB
• Stenegård
• Pallars
• Åsliden
• No shows

84
128
9
8
6

Övriga resultat
• Speck jobb för ICA Buffé
• Järvsö Magasin kommer skriva om det
• Sprids i deltagarnas sociala mediekanaler, genom prat och #
• FB – filmer hade dellan 500 upp till 11 200 som sett – flest var filmen
när vi testcyklat klart slingan
• FB - foton hade mellan 150 till 14 000 som sett – flest var kartan
• Det händer i Järvsö – Wild Kids, ICA Buffé, Sweden by bike… stärker
intresset för orten – ger energi och väcker nyfikenhet

Feedback från deltagare
¨Underbar runda :) Hoppas det blir många år med detta suveräna arrangemang. Kanongoda fika
stopp o maträtter. Ni har gjort en suveränt arbete med detta. Skulle nog heller inte vara fel med fler
ggr/ sommar med "paket" till turister som vill se gårdar o testa lokala rätter m m. Och cyklar att hyra
jättebra¨
¨Riktigt roligt och trevligt trots vädret – helt klart över förväntan!¨
¨Visst kör ni nästa år igen va?¨
¨Toppen, men nästa år kör gärna på en lördag och ha en aktivitet på kvällen! Då har man söndagen
att ta igen sig på dessutom… ¨
¨Hörde att det var helt fantastiskt - Jag var upptagen/bortrest, snälla säg att det blir igen nästa år så
jag också kan vara med!¨

Feedback från producenterna
• Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig men såhär bra trodde jag
inte det skulle vara - helt suveränt, riktigt roligt!
• Folk var verkligen nyfikna, måste bli bättre på att tala om vad vi gör
• Supernöjd, det här måste vi bygga vidare på – så roligt med alla glada
besökare
• Otroligt bra, snyggt koncept – genomtänkt och kvalitativt

Utveckling till nästa år
• Lördag den 11 augusti
• Registrering bara på Stenegård, samt innan på DJAB
• Inte numrera gårdarna, få folk att cykla åt båda hållen, fler skyltar
• Ha stop mellan Stene/Björs/Kristofers och Koppars
• Paket inklusive boende
• Paket inklusive resa (SJ?) och boende
• Middags arrangemang på lördag kväll
• Samarbeten /sponsorer för att få ekonomi i det

Önskad hjälp från DJAB/projektet
• Tid
• Trycksak att lägga på boenden i Järvsö (i samb. med övr. cykel)
• Ta emot registreringar/betalning som i år på Turistbyrån
• 2 Personal den 11 augusti som sköter registrering, utdelning av kartor
och armband (8-17)

Välkomna!

