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Hej ALLA!
Nu börjar det bli dags att att anmäla sig definitivt till Ungern 2016!
Har fått en hel del intresseanmälningar men nu vill jag få in en DEFINITIV anmälan OAVSETT
tidigare Intresseanmälan
ÄVEN från de som tidigare bara anmält intresse. Detta görs i god tid för att vi ska kunna pussla ihop
resan utan stress...
Jag önskar ha era DEFINITIVA svar med önskemål om rum, vegomat, mm mm senast (PREL) 10/4.
Men givetvis så fort som möjligt!! Andersson Buss har bokat 15 dubbelrum och 5 enkelrum på Hotellet
en kort bit från skjutbanan, de kanske inte räcker så vi kanske måste utöka vår reservation om
möjligt!!
Vi har ännu inte fått den officiella inbjudan ännu men vi, Andersson Buss och jag, Roger Carlsson)
måste få lite tid på oss att ordna resan.
Vid er DEFINITIVA anmälan MÅSTE jag ha er MAILADRESS och ert MOBILNUMMER så jag kan nå er!!
Jag kommer skicka ut KRAV på ifyllda blanketter i god tid så fort de blir officiella, brukar röra sig om
A2 och E3 samt krut och tändhatts beställning.
Arrangören har meddelat att det inte är tillåtet att föra in svartkrut i Ungern och det är inte tillåtet att
korsa Europas gränser med svartkrut i bagaget. Oavsett hur du tänkt ta dig till Ungern, meddela
Roger Carlsson hur mycket svartkrut som du behöver och av vilken sort. SSSF sponsrar samtliga
svenska deltagare med krut och tändhattar.
Resan kommer kosta som jag skrev i förra numret av tidningen:
Vid 20 pers = ca 12000 :Vid 25 pers = ca 10500 :Vid 30 pers = ca 9500 :Och vi börjar närma oss 30 eller fler bara svenskar! Norrmännen fortfarande oräknade!!! så det kan bli
ett ännu bättre pris. Tillkommer en övernattning i Linz, ca 500 :-.
Definitiv resplan kommer när jag fått in alla anmälningar!!! Då vet vi var vi kan hämta upp alla
passagerare.
Har ni frågor kan ni ringa mig på 0708-125520, dock ej efter kl. 21.00.
Mer info kommer komma ut på hemsidan så fort jag får den!!
/ Roger Carlsson

