
Aktivitetsrapport FMK Tre Vapen MC rekryteringstur 2020. 
 

Arrangörsgruppen för rekryteringsturen bestod av Henrik Löfgren, Thomas och Elisabeth 
Svensson. Dagsturen genomfördes söndagen den 17 maj. Syftet var bland annat att bjuda 
den som inte ännu är medlem i FMK Tre Vapen, möjligheten till ett smakprov på 
föreningens verksamhet. Totalt 9 deltagare varav 2 nya presumtiva medlemmar deltog med 
gott humör. Vädret var halvklart med mestadels uppehåll och något kyligt på morgonen 
med knappt 10 grader. 

Dagsturen gick till Femörefortet utanför Oxelösund på totalt ca 20 mil krokiga asfaltsvägar. 

Rutt 
• Samling 09:15 vid Skanssundet (norra sidan). 
• Säkerhetsgenomgång 09:30 till 09:45. 
• Färjan avgick 09:55 och fortsatt färd mot Femörefortet på krokiga vägar. 
• Lunch 12:00 på restaurang Sailor vid Oxelösunds fiskehamn. Därefter blev det 

guidad tur. Föreningen betalade guide och inträde men den enskilde betalade för 
fika. 

• Återresa 15:00 på krokiga vägar tillbaka mot Stockholm. 
• Tankning och kort stopp gjordes i Trosa där även några avbröt turen för att skynda 

hem snabbaste vägen. 
• Avslutningen blev vid Shell Botkyrka 17:30. 

 



Aktivitetsrapport FMK Tre Vapen MC rekryteringstur 2020. 
 
Några justeringar på grund av läget med Corona 

 
• Femörefortet var stängt för allmänheten på grund av Corona och guidning 

genomfördes endast för deltagarna på turen. Positivt med tanke på att det 
minskade risken för smittspridning. 

• Ny restaurang bokades eftersom Femörefortet inte hade sin lunchservering öppen 
på grund av Corona. Den nya restaurangen hette Sailor och låg vid fiskehamnen nära 
Femörefortet. Restaurangen tog särskild hänsyn till smittorisken och ett par 
personer erbjöds att sitta för sig själva, men ingen ville det. Fika serverades dock vid 
Femörefortet som sagt i den ursprungliga planen. 

• I samband med starten och säkerhetsgenomgången innan färjan vid Skanssundet 
avgick var det trevligt med lite fika på stående fot. Detta ombesörjdes av deltagarna 
själva. 

• En bensträckare genomfördes i närheten av hamnen i Trosa på hemvägen. Här fanns 
även offentliga toaletter. 

 

 


