
Hej Fjelltursdeltagare!
En uppdatering så här i Juni vad som gäller.
En del avhopp och några nya, så stugfördelningen har fått göras om
Fördelning:
Hytte 11: Magnus, Peter och Håkan
Hytte 10: Freddy, Jan Stene, Thomas och Bianca
Hytte  9: Siw och Jan Seppola
Hytte  8: Jarmo, Martin G, Tony
Hytte  7: Ivar, Jan B, Stefan och Anders
Hytte  6: Johan, Roger och Kricka
Tält
Lasse, Patrik, Tomas, Jonas K och Jan I och Sonny. 
Ta med sängkläder/sovsäck och växla till norska kontanter för betalning. Räcker ju om en i gruppen har kontanter 
och de andra kan swischa. Vi kommer besöka samhällen på vägen och det är 5 km till Rødberg Centrum.
Tänk på om ni vill grilla på kvällarna att ta med mat och nåt som går lätt att göra i ordning till lunch under själva turen
Ta med från Sverige då det är dubbelt så dyrt i Norge

Bensinen är dock billigare i Norge för tillfället och bättre bensin dessutom
HAR NI NU NÅGRA ÖNSKEMÅL ELLER KLAGOMÅL, TA KONTAKT GENAST

Hytte  5: Ketil, Björn E, Poul, Vigmund 
Hytte  4: Gunnar och Torild Hansen
Hytte  3: Sture, Hans G
Hytte  2: Arne M
Hytte  1: Lars W, 
Pensionat Gula huset: Skovlund x4, Sten x2

Fjelltursboken

Är alltså den rallybok där uppdrag och hur foton skall se ut som instruktion.
Den är gjord och likaså GPS punkterna för både Garmin och Tom Tom.
Finns att ladda ner på länken http://fjelltur.skye.se/fjellturfiler-2016.zip

I boken nämns något som heter startbevis. Det är som en nummerlapp som jag delar ut på förarmötet som vi har när
alla är samlade på fredag kväll på Persgård Camping. Denna finns oxå med i GPS filerna så att ni hittar dit.

Vi hjälps åt att få till GPS:erna

Nu är det bara att hoppas på att vädergudarna är med oss så blir detta en delikat tur i norske fjellheimen

Skriv i kommentarsfältet på bloggen eller maila, ring

Magnus "Skye" Somberg
varadero@skye.se
+46707-106313
http://fjelltur.skye.se


