I samarbete med Tällbergs Camping och Nygrannens roddklubb
inbjuds medlemmar i Polar Club Mitt och Cabbyklubben att delta
i Polar Club Mitt´s höstträff 2019.
När:

Vecka 35, den 30 augusti - 1 september.

Var:

På Tällberg camping direkt vid Siljans strand mellan Leksand och Rättvik i hjärtat
av Dalarna. www.tällbergscamping.se

Program:

Fredag 30/8
12:00 och framåt: Inkörning. Vi minglar runt och umgås.
19:00 - ?: Samling för knytismiddag vid egna långbord eller i partytältet. Vädret
bestämmer plats.
Lotteriförsäljning påbörjas.
Lördag 31/8
10.30 - 12.00: Samling vid paviljongen utanför entrén till campingen. Nygrannens
roddklubb informerar kort om kyrkbåtsrodden som är en väldigt prestigefylld
aktivitet runt Siljan. Därefter får vi möjlighet att själva prova på att ro kyrkbåt. 2
båtar är reserverade för oss. 20 personer i varje båt.
12.30 - 19.00: Här har var och en möjlighet att gå en tipspromenad.
16.00 - 18.00: Nygrannens roddklubb firar 40 år och har egna jippobetonade
aktiviteter med båtarna inför publik.
19.00 - ?: Samling för knytismiddag vid egna långbord eller i partytältet. Vädret
bestämmer plats. Dragning av lotteriet.
Söndag 1/9
10.00: Prisutdelning för tipspromenaden, samt tack och adjö för den här gången!

Kostnad:

Anmälan:

220 kronor/ekipage inkl el för 2 övernattningar från fredag till söndag, alltså
endast 110 kr/dygn!
Vi har reserverat 50 elplatser (fler finns inte) så "först till kvarn" principen gäller.
Medlemmar i Polar Club Mitt anmäler sig med att skicka ett mejl med deltagarnas
namn till kontakt@polarclubmitt.se och betalar.
Medlemmar i Cabbyklubben anmäler sig med ett mejl till
anna.tholen@utb.fargelanda.se och betalar.

Sista anmälningsdag är fredag den 23 augusti.
Betalning:

Medlemmar i Polar Club Mitt betalar avgiften 220 kr/ekipage till
bankgiro 5000-7632 (glöm inte att ange från vem), eller med Swish till
123 083 52 64.
Medlemmar i Cabbyklubben betalar avgiften 220 kr/ekipage till Cabbyklubbens
plusgiro 384059-2 (glöm inte att ange från vem), eller med Swish till
0705879568.
Anmälan anses fullständig då anmälningsavgiften inkommit på respektive klubbs
konto.

Övrigt:

Stugor finns att hyra för den som inte har möjlighet att ta med vagnen. Vill du
hyra stuga kontaktar du själv campingen på telefon 0247-51310 och säger att du
tillhör Polar Club Mitt;s arrangemang. Du gör då även själv upp betalningen för
stugan direkt med campingen, men glöm inte att anmäla till respektive klubb att
du bokat stuga. Vill du komma tidigare eller stanna kvar längre med bil/husvagn
tar du även i dessa fall själv kontakt med campingen och gör upp betalningen för
extradygnen. Se även www.tällbergscamping.se.
För övrigt är Tällberg Sveriges hotelltätaste ort. Så kanske ett hotellboende i
stället för campingstuga kan vara ett alternativ!
Varmt välkommen till Polar Club Mitt, Tällberg och hjärtat av Dalarna.

