
 
 
 

 

Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,  

om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.  

 

 

 

 

 

 

 

Gysinge Herrgård och PRO riksorganisation erbjuder varje distriktslag ett  för 

. I boulepaketet ingår:  

• logi för 3 personer i ett dubbelrum och ett enkelrum (lördag till söndag) 

• frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag på lördagen 

• frukost, förmiddagsfika och lunch på söndagen. 

  

Kostnaderna för boende på Gysinge Herrgård faktureras distrikten. Fakturan skickas via e-

post. För de lag som vill komma till Gysinge redan på fredagen finns möjlighet att 

övernatta mellan fredag och lördag för  för hela laget alternativt  per 

person om inte hela laget ska bo över. Middag och frukost ingår i priset.  
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Kontakta Ola Nilsson, 08-701 67 11, ola.nilsson@pro.se,  

om du har frågor om PRO:s Riksmästerskap.  

PRO riksorganisation subventionerar resor till och från Gysinge. Resor över 750 kr ersätts 

med beloppet över 750 kr. Milersättning utgår med 18:50 kr/mil. Ersättning för resa med 

egen bil gäller endast en bil/lag. I de fall flyg kan bli aktuellt ska kontakt i förväg tas med 

PRO riksorganisation. Faktura/räkning med bifogade kvitton/verifikationer för 

reskostnader (i förekommande fall antal mil) sänds till PRO:s distrikt, som administrerar 

ersättning till laget för utlägg av reskostnader. Distriktet skickar därefter faktura till: 

faktura@pro.se eller via brev till PRO, Ekonomiavdelningen, Box 3274, 103 65 Stockholm. 

 

Receptionen öppen  07.00-23.00 (Incheckning möjlig från kl. 14.00.) 

Middag, Kvällens Husman 18.00-19.00 

Café Udden har öppet till kl. 22.00. 

 

Receptionen öppen   07.00-23.00 

Lunch i Orangeriet  11.00-12.30 (Luncha gärna redan från kl. 11) 

Boulespel, matchstart  12.30  

Eftermiddagsfika vid boulebanan 14.30-15.00 

Boulespel   15.00-17.00   

Middag, kvällens husman 18.00-19.00 

Ostbricka på Café Udden 20.00-22.00 

 

PRO bjuder lagdeltagare på ostbricka efter middagen på lördagskvällen. Ostbrickan 

serveras på Café Udden. Alla spelare prickas av på plats – ange namn och distrikt. Dricka 

som ingår till ostbrickan är alkoholfritt samt kaffe/te. Övrig dricka finns att köpa på Café 

Udden. Café Udden har öppet till kl. 22.00. Observera att egen medhavd alkohol inte får 

förtäras i Gysinge Herrgårds lokaler. 

  

Receptionen öppen   07.00-23.00 

Lagen kan behålla 1 av sina 2 rum för att kunna duscha i efter avslutad tävling. Kom ihåg 

att ta med handdukar från rummet ni checkar ut. Det ena rummet ska checkas ut klockan 

09.00 och det andra rummet skall checkas ut senast klockan 14.00. Självklart får man checka 

ut båda rummen klockan 09.00 men då kan vi inte erbjuda lagen att duscha.  

Frukost i Orangeriet  07.00-09.00 

Boulespel   09.00-12.00  

Förmiddagsfika vid boulebanan 10.30-11.00 

Lunch med prisutdelning 12.00-13.30 

mailto:faktura@pro.se

