
 

Röamyrens fältskyttegille har 
glädjen att bjuda in till RM i 
Field och Hunter på vår 
nyanlagda bana i Holmen, 
Hälsningland. 
 
Vår klubb är väldigt ung och skulle tycka det 
vore roligt om det kom skyttar från hela landet. 
Då vi ju är belägna väldigt nära Sveriges 
geometriska mittpunkt tror vi att det skulle vara 
roligt att åka till Sveriges mest centralt placerade 
fältskyttebana. 
 

 
Tid: Lördag den 11 juli 2020 klockan 10.00 2x 14 mål Hunter 
samt Söndag den 12 juli 2020 klockan 10.00 2 x 14 mål Field 
 
Plats. Holmenvägen 126, 827 61 Färila, (blåmarkerad på bifogad karta). (för vägbeskrivning i 
google maps skriv “Holmen 126, Färila) 
 
Startavgift för Unga seniorer, Seniorer, Veteraner samt Äldre veteraner är 200:-/skytt.  
Startavgift för Juniorer är 100:-/skytt. 
Startavgift för cub är 50:-/skytt 
 
För de skyttar som har husvagn/husbil finns goda möjligheter för uppställning på de rödmarkerade 
platserna (betongplattor, en gång i tiden avsedda för flygplan då området är ett gammalt flygfält) på 
bifogad karta. För de skyttar som vill ha annat boende hänvisar vi till Färila IF som bedriver uthyrning 
av stugor, https://idrottonline.se/FarilaIF-Fotboll/Parken/Camping, samt Ljusdals camping, 
https://ljusdalscamping.se/, som har både camplingplatser och stugor.  
När ni nu ändå är här tycker vi nog att ni ska passa på att avlägga ett besök hos vår lokala slaktare, 
flerfaldigt belönad med guldmedaljer, https://www.bjorkco.se/. Utöver denna midjemåttssträckare har 
vi även aktiviteter för de som vill bibehålla sin form i Järvsö. Vår fina slalombacke används på 
sommaren till att cykla utför! http://jarvsobergscykelpark.se/ 
För de av oss som gillar fiske finns dessutom Ljusnan, då särskilt Mellanljusnan, 
https://www.farilafiske.se/, ett utsökt fiskevatten efter harr och öring. Den mer kulturellt intresserade 
passar naturligtvis på att besöka  Stenegård i Järvsö, 
https://stenegard.com/evenemang/saesongspremiaer-paa-stenegaard-2020/. 
Som ni ser av detta axplock finns massor av aktiviteter att förgylla även denna sommar med i 
Hälsningland. 
 
Varmt välkomna med anmälningar till Christian Jensen, ordförande i Röamyrens fältskyttegille på 
e-post: roamyrens.faltskyttegille@gmail.com 
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