
VÄLKOMMEN TILL

VÄNSKAPSMÖTE 
I TÄLLBERG, DALARNA  
15-17 SEPTEMBER  2023

Distrikt 233 har glädjen att bjuda in alla innerwheelare (gärna med 
sällskap) till ett vänskapsmöte i genuin dalamiljö. Kom, träffas och 
trivs med oss!

Vi bor och äter på klassiska Green Hotel i Tällberg och besöker väl-
kända konsthantverks- och konstnärsmiljöer. En konsert i den mäkti-
ga utomhusarenan Dalhalla avslutar vår träff i vänskapens tecken!

ANMÄL DIG !  FÖRST TILL KVARN...

Mycket välkommen!



Program
Fredag15 september 
12.00 - 15.00  Samling och registrering på Green Hotel, Tällberg
15.00 - 15.30  Incheckning och eftermiddagskaffe   
15.30 - 17.00  Inner Wheel i vänskapens tecken. Välkomstceremoni med musik m.m. 
19.00 -  Mingel, middag med underhållning.

Lördag 16 september
08.00 - 09.00  Frukost
09.30 - 14.30  Utflykter, två alternativ. (se nästa sida.)
16.00    Middag på Green Hotel
18.00    Buss till Dalhalla, Rättvik
20.00    Konsert  på Dalhalla
23.00  ca  Vickning på Green Hotel

Söndag 17 september
08.00 - 10.00   Frukost
10.00 - 11.00  Guidad promenad i Tällberg 
   Vänskapsmötet avslutas

Vänskapsmötet inleds fredagen den 15 september 
med samling på Green Hotel, Tällberg. Efter gemen-
samt eftermiddagskaffe blir det en välkomstcere-
moni med temat Inner Wheel i vänskapens tecken. 

På kvällen serveras en trerätters middag med 
mingel och underhållning. På lördag förmiddag 
arrangeras två alternativa bussutflykter till kända 
konsthantverks- och konstnärsmiljöer. Under lörda-

gen ordnas även en golftävling på Leksands GK. 
Middag på Green Hotel på lördag eftermiddag, 
därefter bussfärd till Dalhalla, Rättvik, och konsert 
med Weeping Willows med gäster. Efter konserten 
blir det vickning på Green Hotel. 

På söndagen efter frukost arrangeras en guidad 
promenad i Tällberg varefter Vänskapsmötet avslu-
tas. 

Distrikt 233 inbjuder till 

Vänskapsmöte i vackra Dalarna 
Vi önskar dig välkommen till några dagar med dalaanknytning i bästa IW-anda. Vacker natur med utsikt 
över Siljan. Hantverk, konst och folkmusik. Här bjuds på mycket. Det är lätt att ta sig till Tällberg. Det går 
tåg ända fram. Vi hämtar vid stationen. Vi välkomnar även medföljande, t.ex. outer-wheelare. 

Fyll i och skicka in anmälningsblanketten, sista sidan, till ulla.hedlof@gmail.com eller Ulla Hedlöf, Vall-
mansgatan 11, 791 31 Falun.

Vi har förbokat förmånliga logipaket på Green Hotel i Tällberg       (Kod Inner Wheel). 
Du bokar Dalhallapaketet på Green Hotell. Se nästa sida.



Fredag: Eftermiddagskaffe, välkomstarrangemang och tre-rätters 
middag med  underhållning.    700 kr/person

Lördag:  Tre-rätters middag och vickning  800kr/person
    Dalhalla-konserten            1 200 kr/person  

Under lördagen planeras en speciell  Vänskapsgolf för medföljare 
m.fl. på Leksand GK. Anmäl dig på blanketten så återkommer vi 
med ytterligare information.

Golfspel på Leksands GK

Det blir det högaktuella bandet 
Weeping Willows som tillsam-
mans med gästartister kommer 
att leda oss genom en kväll med 

Fredag–lördag: Eftermiddags-
kaffe, tre-rättersmiddag, logi och 
frukost.
Lördag–söndag: Tre-rättersmid-
dag, buss ToR Dalhalla, biljett till 
konserten, avbeställningsavgift 
för konsertbiljetten, vickning ef-
ter konserten, logi och frukost. 

Det ingår också ett avboknings-
skydd i boendepaketet på Green 
Hotel som ger dig fri avbokning 
fram till 7 dagar före ankomst.

Vi har ett antal förbokade rum 
till specialpris. 

Ange kod ”Inner Wheel” när du 
bokar. 

Boka helst via mail:  
mail@greenhotel.se   
eller tel: 0247-50 000. 

Det finns ett begränsat antal 
enkelrum och rum på botten-
plan. Hotellet saknar hiss. Först till 
kvarn… 

Från 4 390 kr/person

Dalhallapaket på Green Hotel till specialpris!  
Bokas direkt på Green Hotel.  Detta ingår:

Zorn och dalahästar                                                      
Zorngården i Mora är ett måste 
för den som inte varit där. På vä-

Bussutflykter: 
Anmäl dig till ett av alternativen på nästa sida      

gen stannar vi i Nusnäs och ser på 
trähästtillverkning av dalahästar.  
Buss, entré, guidning och fika. 

Jobs Handtryck och Hildasholm
Vi ser hur man gör de välkända 
Jobstrycken i Siljansnäs. 

Därefter besöker vi Hildasholm, 
Axel Munthes hus i Leksand. Buss, 
entré, guidning och fika. 

För dig som inte bor på Green Hotel 

musik, eld och ljusspel på Dalhalla.  
En helt unik och minnesvärd upp-
levelse.   
 Ingår i Dalhallapaketet.

Avslutningskonserten på Dalhalla i Rättvik



Anmälningsblankett
Vänskapsmöte 
i Dalarna 15-17 september 2023 
Skicka anmälningsblanketten till ulla.hedlof@gmail.com 

eller Ulla Hedlöf, Vallmansgatan 11, 791 31 Falun.                  

Namn....................................................................................................................................................................................................

Email............................................................................................Telefon..........................................................................................

Klubb/distrikt/land..........................................................................................................................................................................

Namn medföljande.........................................................................................................................................................................

Önskemål om särskild kost, hämtning vid stationen m.m................................................................................

..................................................................................................................................................................................
                                                                                             
Anmälningsavgiften (200 kr/pers) betalas samtidigt med anmälan.

Resterande avgifter för utflykter m.m. betalas senast den 1 mars 2023 eller i samband med anmälan.

Bankgiro 5928 – 6831           Glöm inte att ange namn!

Har du frågor? Kontakta 

Hanne  070-433 64 77 hanne.hedin@telia.com  Lena  070-422 16 22 lena@porelius.se 

Maj-Britt  070-672 07 70  mbwickberg@hotmail.com   Ulla  070-749 47 57 ulla.hedlof@gmail.com                                               

 Stina  072-542 89 64  stina.t.karlsson@gmail.com               

Jag anmäler mig till: 

Golf på Leksands GK lördagen den 16 september                    …………

                     Antal pers        Summa

Obligatorisk anmälningsavgift (återbetalas ej)  200 kr/pers            ………….                     ...……kr

Utflykt ”Zorn och Dalahästar”               575 kr/pers            ………….         ............kr

Utflykt ”Jobs Handtryck och Hildasholm”              575 kr/pers            ………….         .……..kr

Guidad promenad i Tällberg söndag förmiddag                     ………….

Om jag inte bor på Green Hotel kostar

Fredag: Eftermiddagskaffe och 3-rätters middag    700 kr/pers           ………….       ………..kr

Lördag: 3-rättersmiddag och vickning              800 kr/pers            ………….       ………..kr

Lördag:  Konsert Dalhalla               1 200 kr/pers            ………….       ………..kr

Totalt att betala till Bankgiro  5928 - 6831               ......…..kr


