
Inbjudan GF-resor Våren 2017 
� Kom ihåg röda proppen & röda magasinet & betala licensen! 

 
Skytteresa gevär fält Sthlm 25-26feb  
Anmälan senast 19 feb. Vi åker lördag 25 feb, saml Visborg Parkeringen 

restaurang Visborg kl 06.30 – minibuss el bilar - färjan går 07.15.  
� På lörd direkt till Regionfältskjutning på Kungsängen 6 stn. 

� På söndagen skjuter vi en Kretsfält i Roslagbro /Uppland, 5-6 stn. 

� På em vid ca 18-tiden åker vi de ca 15 mil till Nynäshamn, framme ca 19-tiden 

färjan går 20.45 och är i Visby 24.00 

Kostnad:  ca 1000, betalas på resan kontant Vi bor i 2-bäddsrum på Welcome 

Hotel som vanligt. (enda som tillkommer är resterande mat/middagar + dryck) 
Skytteresa Tornedalsrallyt 4 GF 29/3-3/4 mars 
� Undertecknad skall försöka åka, men planeringen beror på hur det går att lösa, 

Vi åker onsd-kv 29e mars med färjan, åter hem måndag-kväll 3e april. 

� Ev samåkning med ”fastlänningar” från Stockholm. Anmäl Intresse att följa med 

till mig senast 24 feb. Kostnaden blir minst 4.000:- max 5.000:-………. 

Skytteresa SM gevär fält lörd 6maj 
Vi åker fredag 5 maj, saml Visborg Parkeringen restaurang Visborg kl 15.30 – 

minibuss el bilar - färjan går 16.30. Anmälan senast 9 april. 
� Vi åker över Nynäshamn, drygt 15 mil till närheten Härads skjutfält i Strängnäs, 

framme ca 21-tiden. Vi har ordnar boende i typ Gästgiveri/Gårdshotell.  

� På lördagen skjuter vi SM i Härads skjutfält, 8stn (ingen inskj) 

       Vi hoppas/satsar på att få med 5-mannalag i både sen & vet. 
� På lörd em vid ca 17-tiden åker vi de ca 15 milen till Nynäshamn, framme ca 19-

tiden färjan går 20.45 och är i Visby 24.00 

� Kostnad:  ca 500, betalas på resan kontant (Klinte ansöker sen och tar 

resebidraget. Subv. av Stift G Skfb. anm avg + fordon) 

� enda som tillkommer är mat/middagar + dryck 

� Kom ihåg sänglinne samt Skyttegrejerna minst 48skott 
�  Kom ihåg röda proppen och röda magasinet och betala licensen 
 

Researr: Leif Ingmansson leif.i@comhem.se mobil  0737659077  


