Inbjudan till
Nordisk Polarträff 22 - 26 juli 2020
Polar Club Mitt i Sverige inbjuder härmed till Nordisk Polarträff 2020. Träffen
arrangeras på den citynära Tyllsnäs Camping i Borlänge. Adress; Tyllsnäs 67,
784 61 Borlänge. GPS 60*27`38” N / 15*31`14” O. Se foto.

Program
Onsdag 22/7

12.00 - 21.00

Inkörning.

Torsdag 23/7

08.00 – 10.00
10.30 11.00 - 15.00
18.30 - 23.00

Inkörning
Invigningscermoni.
Detaljerat program meddelas vid ankomst.
Middag (Knytis).

Fredag 24/7

09.30 18.30 - 00.00

*Bussar hämtar för transport till Världsarvets 700åriga Falu Koppargruva.
Middag och dans till orkester. Medtag egen dryck.

Lördag 25/7

11.00 18.30 - 23.00

Tävlingar mellan klubbarna.
Middag (Knytis).

Söndag 26/7

09.00 - 10.00
10.30 - 11.00

Tipspromenad.
Prisutdelning tipspromenad och avslutningscermoni.

Övrigt 1:

Övrigt 2:
Övrigt 3:
Övrigt 4:

Inkörning är INTE möjligt före 12.00 onsdagen den 22 Juli. Inkörningen
stänger bommen klockan 21.00. Inkörningen är åter öppen 08.00 till
10.00 den 23 Juli.
Vill gäster stå nära varandra måste inkörning ske tillsammans.
Privata elverk får endast användas under tiden mellan 13.00 - 15.00
Hundar ska alltid vara kopplade inom området.

Anmälningsavgiften är 1 450 SEK/vagn inklusive 2 vuxna och barn till och med 14 år.
Extra vuxen (= 15 år och äldre) kostar 500 SEK. Detta inkluderar campingavgift utan el 4
dygn, hyra av lokaler, kaffe med kaka, middag och orkester fredag kväll, busstur till/från Falu
Gruva, nedstigning och guidning under jord eller guidad rundtur ovan jord samt entré till
gruvmuséet med mera.
För el under 4 dygn tillkommer 100 SEK/vagn,
För er som inte vill köra med vagnen till träffen finns möjligheten att bo i stuga eller
vandrarhem på Tyllsnäs Camping under träffen. Då får ni själva kontakta campingen och
boka på telefon + 46 243 23 39 53 samt själva betala för stuga/vandrarhem.
Anmälningsavgiften till träffen blir om du bor i stuga/vandrarhem 790 SEK för 2 vuxna,
och 500 SEK/extra vuxen.
Anmälan ska vara Polar Club Mitt tillhanda senast den 30 april 2020. Anmälan är giltig
först då anmälningsavgiften är bokförd på Polar Club Mitts konto.
Samlat från varje klubb sker betalningen för respektive klubbs medlemmar.
Från Sverige ska betalning av anmälningsavgiften ske till bankgiro 5000-7632.
Från annat land ska betalningen ske till IBAN NR = SE 118000 0816 6194 4431 7126. BIC =
SWEDSESS.
Samlat från varje klubb skickas även,
Ifylld anmälningslista som bifogats i samband med inbjudan.
Listan skickas med e-post till kontakt@polarclubmitt.se när betalningen sker.
* Information för utflykten till Falu Gruva. Falu gruvas guider kräver att få veta exakt
antal personer som ska delta i respektive guidning redan när anmälningstiden för detta
arrangemang löper ut. Detta för att dessa guideturer är mycket eftertraktade av folk från hela
världen. Av den anledningen ber vi er redan nu att fylla i vilken guidetur ni vill delta i. Då kan
vi i god tid kan meddela gruvan hur många platser de behöver boka för oss.
För er som vill följa med ner i gruvan gäller att ni klarar att gå cirka 3-400 trappsteg, det
mesta utför, hiss tar er upp. Guideturen under jord tar 1 timme och temperaturen i gruvan är
endast +5 grader, ta med tröja/jacka och helst grövre skor. Guideturen ovan jord innebär lätt
promenad.

Våra stolta samarbetspartners och sponsorer är:

Tyllsnäs camping

För er som vill åka på egna aktiviteter och utflyktsmål i närheten av Tyllsnäs
udde före- efter, eller i samband med träffen, rekommenderar vi bland annat
följande:
Skidstadion i Falun med bergbana och uppstigning i hoppbackarna. 28
kilometer från Tyllsnäs.
http://lugnetsskidmuseum.se/
Karl Larssongården i Sundborn. 36 kilometer från Tyllsnäs.
http://www.carllarsson.se/
IKEA och Kupolen Borlänge. (Handelsområde) 7 kilometer från Tyllsnäs.
Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg. 28 kilometer från Tyllsnäs.
https://aventyrsgruvan.se/
Kryssningar på Runn, utgår från Falun. 24 kilometer från Tyllsnäs.
https://www.slussbruden.se/
Säterdalen (Naturreservat) 26 kilometer från Tyllsnäs.
https://www.visitdalarna.se/saterdalen
Kalle i Sellnäs (Jättesandlådan) 13 kilometer från Tyllsnäs.
https://www.kalle-i-sellnas.se/
Romme Alpin. 14 kilometer från Tyllsnäs.
https://www.rommealpin.se
Frostbrunnsdalen. 5 kilometer från Tyllsnäs.
https://naturkartan.se/sv/borlange/frostbrunnsdalen
Sahlins strutsfarm. 3 kilometer från Tyllsnäs.
https://www.sahlinsstruts.se/

