Härmed inbjudes HIHS medlemmar
till den årliga Idrottsresan 2017
Resan 2017 kommer att styras mot Stockholm och gå i fotbollens tecken.
Nu när Hälsinglands FF fyller 100 år skall även vi HIHS gå i samma fotspår.
Höjdpunkten för resan blir den allsvenska matchen Hammarby – IFK Göteborg som
spelas på Tele2 arenan onsdagen den 20 sept. 2017.

Prel. programmet för resan 20–21 september:
9:00
13:00
14:00
15:00
19:00
22:00
9:00
10:00
12:00
14:00
16:00
17:30
19:00
22:00

Avresa Hudiksvall (med stopp i Söderhamn och fika i Gävle Bro)
Ankomst till Globen området och där intar vi lunchen.
Ev. Studiebesök på Globen *
Ev. Studiebesök på Tele2 arenan. *
Börjar matchen Bajen-Blåvitt
Till Bosön för övernattning i 4-bäddsrum
---------------Frukost på Bosön
Ev. Studiebesök på Bosön *
Reser vi in till Friends Arena och äter lunch på ”Mall of Scandinavia”
Ev. Studiebesök på Friends Arena * och ett lite besök på SvFF: kansli
Börjar hemresan
Ev. Besök på Sirius - Studenternas och lite snack med ledarna ang.
allsvenska starten. *
Sedan styr vi hemåt Hälsingland
Ankomst till Hudiksvall

HIHS har inte spikat studiebesöken i programmet ännu men i bästa fall kommer vi att
besöka de platser som ni finner i programmet. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera
programmet på webben: www.hihs.se
Vi hoppas från Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap att ni tycker resan verkar
intressant. vi har 30 biljetter till fotbollsmatchen.

De första 30 biljetterna är redan slut. Men vi kommer att utöka
biljetterna och resans deltagarantal till 40 st.
Priset:1.000:- I priset ingår resan, matchbiljett, logi med frukost och lunch torsdag.
(övriga måltider betalar vi själva.)
HIHS subventionerar med 200 kr/pers.
Anmälan görs genom inbetalning 1000 kr till bg 273–0133
Senast 31 augusti 2017
OBS: Glöm inte att ange ert namn när inbetalningen görs!!
Har ni frågor om resan kontaktar ni:
Leif Styrman

070 - 229 93 00

(kontakta Leif ang. resan)

Owe Flodin

070 - 569 08 31

(kontakta Owe om det finns plats)

