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Boende
Vi bor på Klockargården och närbelägna hotellen Gyllene Hor-
net och Tällbergsgården. Klockargården är en klassisk dala-
gård med utsikt över sjön Siljan se www.klockargarden.com. 
Årsstämman och festmiddag i Kultursalongen på Klockargården.

Camping finns också vid Siljans strand i Tällberg men även i 
Leksand och Rättvik

Söndag 2 Augusti
Incheckning från kl 15.00 på respektive hotell
Tipspromenad ner till sjön Siljan där årets riksmästerskap i 
exteriörbedömning anordnas, och där bland båthusen ar-
rangeras även grillkvällen med kött från Siljans chark och en 
buffé av lokala råvaror. Underhållningen under kvällen blir att 
ro kyrkbåt med styrman från byalaget.

Måndag 3 Augusti
Stämmodag med förhandlingar, prisutdelningar mm i Kultur-
salongen på Klockargården.
För icke stämmodaltagare så kan man flanera i Tällberg med 
flera små butiker eller gå på byavandring med KlockarPer el-
ler prova på aktiviteter på hotellets gårdstun, baka tunnbröd, 

smida, måla dalahäst mm. Leksand och Rättvik ligger på ca 
1 mils avstånd så dit kan Ni köra med egen bil.
På kvällen samlas vi på gårdstunet för en mousserande drink 
innan festmiddagen och dansen.
 

Tisdag 4 Augusti
Avresa kl 0800 med egna bilar till Botans Lantbruk,Vikarbyn 
norr om Rättvik.
Därefter söderut ca 1 timmes färd till Janpers Lantbruk i St 
Skedvi där vi även avslutar stämmodagarna med lunch.

Kommunikation
TÅG: Direkt till Tällbergs JVSTN. 2 km från hotellet. Tällberg 
har en egen järnvägsstation där tåget stannar 6-8 gånger 
dagligen. Ni kan resa från hela Sverige med tåg till Tällberg.

BIL: Söderifrån: Riksväg 70 mot Mora. ca 12 km efter Lek-
sand vänster mot Tällberg, ca 4 km. Klockargården ligger 
mitt i byn. Norrifrån: Riksväg 70 mot Enköping, 10 km efter 
Rättvik höger mot Tällberg.

FLYG: Borlänge Airport, 71 km från Tällberg.
 
 Hjärtligt Välkomna önskar Dalarnas SRB klubb

Årets SRB stämma arrangeras på Hotell Klockargården,Tällberg, 
Dalarna är ett län med flera intressanta mjölkgårdar, många semintjurar har genom åren 
kommit härifrån och senaste kokontrollåret är Dalarna på 2.a plats i avkastning i Sverige.
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Anmälan till SRB stämma 2-4 augusti 2015 namn på alla deltagare och ålder på barnen

Namn_____________________________________________________________________

Adress____________________________________________________________________

Postdress__________________________________________________________________

Telefon____________________________________________________________________

E post adress_______________________________________________________________

Anmälan prel. prislista inklusive moms  
Vuxen Antal Barn Antal

2/8 Grillkväll vid Siljans Strand mat m.m. underhållning  345:-               170:- *1
          
3/8 Stämma på Klockaregården Tällberg  260:-
inklusive fm kaffe lunch och em kaffe        

3/8 Stämmomiddag på Klockaregården Tällberg 495:-              250:- *2 
3 rätters bankettmiddag öl/vatten       
 
Barnmeny vid stämmomiddagen upptill 12 år     85:- 

4/8 Gårdsbesök inklusive lättare lunch   120:-  50:-

Boende på Hotell i Tällberg (Klockaregården, 
Gyllen Hornet och Tällbergsgården)
pris per rum och natt inklusive frukostbuffé   Pris  Bokning 

Ankomstdatum   

Avresedatum   

Enkelrum/natt       995:- 

Dubbelrum/natt      1390:-  

Familjerum/natt (2 vuxna och 2 barn under 16 år)    1690:-
   
Reservation för ändringar *1 (12-15 år 260 kr)       *2 (12-15 år 370 kr)
 

Anmälan senast 15 juni
SRB föreningen, Box 64, 532 21 Ska-
ra. Fax 0511-26707. 
Tel 0511-26798
lina.ragnarsson@srb-foreningen.se 
Bindande anmälan
Rummen betalas direkt till hotellet. 
Övrigt faktureras. Sena avbokningar 
(efter den 1 juli) debiteras.

4-12 år


