I år hålls Dalälvskattens medlemsmöte och aftershow på en kryssning med Birka
lördagen den 24/11. Båten avgår kl. 17.00, åter i Stockholm kl. 14.00 den 25/11.
Klubben bjuder alla medlemmar som arbetade heldag på årets utställning. Övriga
medlemmar erbjuds subventionerat pris och betalar endast 500:-/person.
I resan ingår:
- Del i 2-bäddshytt utan fönster
- Julbord kl. 17.00
- Frukost
- Medlemsmöte och utvärdering av årets utställning på förmiddagen den 25/11
- Bussanslutning tur och retur
Det går naturligtvis bra att bo 3 eller 4 personer i hytten om man skulle vilja det.
Vill man däremot bo själv eller ha fönsterhytt tillkommer en extra kostnad.
Tillägg för enkelhytt utan fönster: 200:-/person
Tillägg för 2-bäddshytt med fönster: 200:-/person
Tillägg för enkelhytt med fönster: 520:-/person
Busstider
Avgång
Cirkatid hemkomst
08.45 Orsa Siljan Buss
21.10
09.05 Mora Resecentrum gate 5
20.50
09.35 Rättvik Resecentrum
20.20
10.25 Falun Resecentrum hpl 1
19.30
10.50 Borlänge Resecentrum gate 8
19.05
11.20 Säter Busstation
18.35
11.40 Hedemora Gussarvsgatan/Hemköp
18.25
Avesta Rast
12.40 Avesta Busstation
17.25
13.20 Sala Resecentrum
16.50
13.40 Heby Värdshuset
16.30
14.20 Enköping Resecentrum hpl B1
15.55
15.55 Birka Terminalen
14.30
Bussanslutning från andra län kan finnas enligt Birkas ordinarie tidtabell.
Anmälan görs till Malin Folkerud helst via mail malin@dalalvskatten.se och eventuell
betalning görs i samband med anmälan till klubbens pg 478 65 51-4 eller via swish
123 554 72 11. Uppge Medlemsmöte på betalningen.
Anmälan är bindande och avbokning kan endast ske mot läkarintyg.
Så prata ihop dig med dina klubbkompisar och anmäl er senast 17/10!
I anmälan behöver jag för- och efternamn, födelseår-månad-dag, varifrån man vill
åka buss samt vilka som ska dela hytt. Det går även bra att skriva att man vill dela
hytt även om man bara anmäler sig själv. Då parar jag ihop er 2 och 2 och du får dela
hytt med en klubbmedlem av samma kön.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta Malin, 070-2028625 eller mail.

