2021-04-05

Inbjudan till klubbkörning för våra medlemmar i FJR Club Sweden 2021
I stället för en traditionell kickoff, vi har planerat in turer från flera orter. Det står varje medlem fritt att åka med på
en eller flera sträckor. Vi arrangerar inte några övernattningar i klubbens regi utan det får var och en ta ansvar för
själv om man vill det. Det går utmärkt att ta med sig andra som ännu inte är med i klubben men kanske
intresserade av att delta i körningen. Anmäl er gärna till kontaktpersonen så att vi vet hur många som ska komma
till turen. Start och/eller slutdestination kan komma att ändras och då meddelas detta till de som anmält sig.
Region Öst: Varje dagstur är ca 25-30 mil lång.
Kontaktperson: Morgan Krantz epost: 0705737621@telia.com.
Torsdag 13/5 Södertälje- Åtvidaberg. Avfärd från McDonalds Moraberg Södertälje kl.10.00
Fredag 14/5 Åtvidaberg-Nora/ Lindesberg. Avfärd från Shell Fågelsångsvägen 1, Åtvidaberg kl.10.00
Lördag 15/5 Lindesberg- Falun. Avfärd från Circle K Kristinavägen 4, Lindesberg kl.10.00
Söndag 16/5 Falun – Stockholm, Avfärd från Preem Nedre Heden 1, Falun. Kl.10.00
Vi kommer att avsluta turen vid Rapido MCK på Skansbacken 4, Stockholm.
Region Syd kontaktperson: Rolf Wernbro, rolf.wernbro@telia.com.
Torsdag 13/5 kl.09.00
Samling i Ljungbyhed (korsningen Skolgatan/Ljungbygatan). Rundan kommer att vara klar vid ca 15-16.00.
Region Väst, kontaktpersoner: Jan Olsson, e-post:jan.olsson56@telia.com.
Anders Siljeholm, e-post:anders.siljeholm@gmail.com
Lördag 15/5 samtliga tider är avgångstider

http://bynandermotormuseum.se

- Uddevalla Torpköpcenter stora Coop

- Torpa Stenhus Lunch kl.14.00

parkeringen.kl.08.00

http://www.torpastenhus.se

- Väne-Åsaka Skolan kl.09.10

- Vedum kl.15.30

- Alingsås Coop kl.10.00

Åter till Uddevalla Torpköpcenter ca kl.17.00

- Svenljunga Bynander motormuseum. Kl.12.30.
Region Norr. Kontaktperson: Lars-Åke Persson, e-post: larsakepersson@hotmail.com
Torsdag13/5 Startplats: Glada Hudik Circle K Björnmyravägen kl.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------För samtliga turer gäller att vi kommer till start med fulltankad hoj, vi tar med kaffetermos och matsäck. Vi kommer
givetvis stanna där det finns tillgång till WC. Anmäl gärna till den lokala kontaktpersonen att ni ska åka med så att
vi vet vilka vi ska vänta in.
Välkomna
Mvh Styrelsen gm Morgan Krantz Ordföranden.

