
Grannturen 
 

En upplevelse på hästryggen 
Grannturen, som är en 2-dagarsritt, går runt sjön Grann i Dalsland. Sjön ligger i kuperad terräng 
med inslag av ren vildmark. Sjön har ett rent vatten och ett rikt djurliv.  
Sedan 1994 har vi arrangerat Grannturen och den har blivit en av våra populäraste ritter. Du 
rider på stigar och vägar och passerar många historiska platser. Du rider i westernsadel och får 
uppleva den underbara Dalsländska naturen på nära håll. 
 
Dag 1 Vi samlas på Dalslands Aktiviteter kl. 09.00. En presentation av våra hästar, stall och 
utrustning. Vid 11-tiden sitter vi i sadeln på väg mot Vägne. 
All din personliga utrustning för övernattning transporteras med bil till lägerplatsen. 
Det du behöver för dagens ridtur tar du med dig i sadelväskan. (T.ex. badkläder, regnkläder) 
När vi har passerat gården Stora havden kommer vi in i de dalsländska skogarna. 
Efter ca 2 timmar kommer vi ner till sjön Grann där vi brukar stanna för ett bad eller en fika. 
Nu fortsätter vi vidare och passerar norra ändan på sjön och rider västerut. 
Nu går ritten på en gammal grusväg och vi passerar många fina torp. 
Lunchdags vankas när vi känner att det suger i magen och vi har hittat ett bra ställe. Då plockas 
en fältmässig lunch fram som avslutas med kaffe och bulle. 
Åter i sadeln, nu rider vi söderut och vi brukar anlända till vår lägerplats i Vägne vid ca 18-
tiden. Nu gäller det att ta hand om hästarna , avsadling, vatten, foder, visitering och utsläpp i 
hagen. När allt är klart, samlas vi vid lappkåtan där bagaget är på plats, samt kvällens 2-rätters 
grillmiddag. Lättöl eller vatten ingår, starkare dryck kan beställas eller tas med. Vi samlas runt 
lägerelden sittande på renskinn och när tröttheten kommer kryper vi ner i sovsäcken. 
 

 

 
  



Dag 2  
God morgon ! 
Frukost för ryttare och hästar. Vi packar ihop vår utrustning och sadlar upp. 
Ca kl. 10 brukar vi sitta i sadeln och nu rider vi österut på gamla vägen mot Norebyn. 
Vi stannar för en fika när det känns som “kaffedags”. 
Efter ca kl 12 kommer vi ner till södra ändan av sjön och rider på östsidan igen med riktning 
mot Steneby. Vi passerar Falkholts gästgiveri och har då ca 1,5 tim kvar tills vi är tillbaka i 
stallet. Ritten beräknas att vara klar ca kl 14.00/15.00, då är vi tillbaka vid stallarna där ditt 
bagage, som är hämtat, är på plats. Kalaset avslutas med en rejäl lunch på restaurang 
Stenebygrytan. 
 
Turen kan beställas med ett eget sällskap (min 4 personer) eller genom att ni kommer med på en 
av avgångarna. Titta gärna in på vår hemsida för information när nästa tur arrangeras. 
Åldersgräns utan målsman 15 år. 
 
Pris 2 790 sek helpension 
 
 

 
 
 
 

TA MED DIG...  Vi tillhandahåller vid behov: 
 
Bekväma ridkläder  Sovsäck 
Grova skor   Ridhjälm 
Badkläder  
Regnkläder 
Ett underställ att sova i.  
Sovsäck 
Ett ombyte  
Ridhjälm 
Ev. alkoholhaltig dryck till kvällen 

 


