FMK Tre Vapen MC hösttur 2022 den 9-11 september.
Arrangörsgruppen för höstturen består av Henrik Löfgren, Thomas och Elisabeth Svensson.
Ruttplanen i stort, se nedan. Turen kommer att gå till Åland.
Vi siktar på att köra i kolonngrupp på Åland och i öppen grupp i Sverige. Genomgång av
säkerhetsrutiner kommer att ske innan start.
Boendet är förbokat på Käringsund Resort och Conference i närheten av färjeläget på
Eckerö. Stugtypen är så kallad Bungalow 4+2 personer. För detaljer om boendet, se länken
här. För val av boendealternativ och pris se nedan.
Temat på turen är Ålands natur, fina vägar och bilfärjor. På turen kommer vi att bjuda på
guidning av Kastellholm och Bomarsund. Guidningen kommer att genomföras av Göran
Rydeberg som är intresserad av svensk och finsk militärhistoria och som har disputerat i
historia.

Rutt
•
•
•
•
•
•

Samling 09:30. Säkerhetsgenomgång 09:45 till 10:00.
Lunch, tanka och handla i närheten av Älmsta.
Färjeavgång 15:00 från Grisslehamn och eftermiddagsfika ombord.
Lördag, rundtur på Åland.
Avfärd 07:45 från stugorna och båten avgår 08:30.
Återfärd på småvägar med lunch i Norrtälje, eller så kan du välja att avsluta turen vid
färjan.

Förhandsanmälan
Syftet med förhandsanmälan är att vi behöver få en känsla för boendet i stugorna i och med
att boendekostnaden är beräknad per stuga. Välj det boendealternativ du önskar - eget rum
eller dela rum med någon. I varje rum finns två enkelsängar. Priset per stuga är 350 Euro för
två nätter. Efter föranmälan fördelar vi rummen och får då fram slutpriset.
På återresan avgår färjan 08:30 lokal tid. Möjlighet finns att äta frukost på båten.
Frukostbuffén kostar 112 SEK och kräver förbokning. Ange om du vill förboka frukost på
båten.
Skicka din förhandsanmälan till arrangörerna senast 14:e juni.
Anmälan skickas till: henrikyale@hotmail.com och/eller thomas.lars.svensson@icloud.com
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FAQ - Frequently Asked Questions
Här har vi försökt besvara relevanta frågar kring turen. Hör gärna av er till arrangörerna om
ni har fler frågor.
Fråga:
Om jag föranmäler mig nu, då förbinder jag mig till ett åtagande eller en kostnad av något
slag?
Svar:
Kostanden påverkas tyvärr av antalet deltagare även om betalning sker på plats. Åtagandet
att delta är därför viktigt för priset.
Fråga:
Om jag föranmäler mig och ångrar mig senare av något skäl, vad händer då? Kostar det mig
något?
Svar:
I första hand försöker vi om/av-boka stugorna så att kostanden hålls på överenskommen
nivå. I värsta fall behöver kostnaden för deltagarna höjas.
Fråga:
Hur många kommer få plats på turen? Kommer det finnas någon ”väntelista” om jag inte får
plats?
Svar:
I nuläget är 20 fiktiva personer preliminärbokade. Efter förhandsanmälan kommer
bokningen att justeras till verkligt antal personer och priset kommer att kunna räknas ut.
Det blir således ingen väntelista men det kanske finns utrymme att klämma in någon i
någon stuga ändå om det går att komma överens med de andra inneboende.
Fråga:
Om jag INTE föranmäler mig utan väntar till den ”riktiga” inbjudan kommer ut. därför att
jag har svårt att bestämma mig så långt i förväg. Kan man anmäla sig senare?
Svar:
Kanske, om det finns plats över i någon stuga, eller om du är beredd att boka en hel stuga
själv. Det blir ganska kostsamt med 350 Euro själv!
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