DX-Parlament 2021 i Karlsborg

Årets DX-parlament kommer hållas i Karlsborg
där Eric Lund hälsar oss välkomna till tre
intressanta dagar i Guldplatsen vid vättern som
orten har som slogan. Du anmäler dig till DXparlamentet genom att använda det formulär som
finns på vår hemsida www.sdxf.se Du kan även
skicka ett mail till dxp2021@sdxf. se eller ringa till
054-561822 (Stig Granfeldt) eller skicka ett vanligt
brev till Sveriges DX-Förbund, Box 1097, 405 23
Göteborg. Från hotellet tar det 15 minuter att gå till
SSA:s lokaler där vi skall hålla till med mötet eller
tre minuter med bil.
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och
får reservera oss för ändringar.

SENASTE NYTT PÅ SDXF.SE
Fästningsmuseet kan också vara värt ett besök det
är öppet på fredag 10-15, inträde 70 kr. Muséets
utställningar berättar om Karlsborgs, Kavalleriets,
Västgöta flygflottiljs och Fästningen med dess
förbands historia. Där finns bland annat
Karlsborgs nu rivna långvågssändare i miniatyr.
Varför inte göra ett besök innan själva mötet
startar. Tider och sådant kan ju ändras i takt med
att Sverige öppnar upp igen efter pandemin. Mer
om det se deras hemsida.

Vi skulle uppskatta om vi får anmälningarna så
tidigt så vi kan reservera antalet rum.
Vi kommer göra ett besök på Karlsborgs fästning
som är belägen på Vanäs udde i Vättern och är en
av Sveriges största och bäst bevarade fästningar,
vilken även planerades ha rollen som Sveriges
reservhuvudstad och vara säte för kungahus,
regering, riksdag och guldreserv i krigstid. Sedan
1935 är Karlsborgs fästning Statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Hur tar du dig till Karlsborg? Om du åker
Kollektivt:
Inkommande med tåg eller buss till Skövde
centralstation, får sedan byta till buss 400, 401 mot
Karlsborg, resan tar ca 57 min.

14:50
15:30
16:20
17:00
18:30
21:00
22:00
Eric kommer bland annat att visa oss runt i SSA:s
arkiv där det också finns en hel del
rundradiomaterial.

Programmet

Föredrag:
Föredrag. Eric berättar om sin resa i
Sydamerika.
Föredrag:
Fria aktiviteter.
Kvällsmat på hottell Wettern
DX-Vännernas auktion
Kvällsvickning och gemenskap.

Söndag
08:00
09:0010:00
10:40
11:30

Frukost serveras 0600-0930
DX-Vännernas årsmöte
Föredrag:
Sammanfattning
Avslutningskaffe

Fredag
13:30
13:45
15:00
16:15
16:30
17:15
18:30
20:00
21:30

Samling inför besöket på klubbstugan.
Eric visar oss klubbstuga (Lake Wettern
DX Group) på toppen av Vaberget

Incheckning Kaffe.
Välkommen till DX-P 2021
Frågesport / sv
Eric visar oss SSA:s arkiv
Kvällsmat på Hotell Wettern
Hearing med SDXF styrelse.
Kvällsvickning

Lördag
08:00
09:00
10:30
10:50
12:00
13:00
14:30

Frukost serveras 0600-0930
SDXF-årsmöte
Förmiddagskaffe med fralla
Årsmötesförhandlingarna fortsätter.
Lunch
Rundtur på fästningen
Eftermiddagskaffe med kaffebröd.

Boende/Mat
Vi bor på Hotell Wettern i enkel eller dubbelrum
efter eget val. I priset för boendet ingår rum plus
frukost, fika och kvällsmat.
Matpaketet består av:
Fredag: em-kaffe, kvällsmat, kvällsvickning (korv)
Lördag: frukost, fm-kaffe, em-kaffe, kvällsmat, lätt
kvällsvickning.
Söndag: frukost, fm-kaffe.
Lunch lördag tillkommer. Vi kommer äta den ute
på någon av samhällets krogar.

DX-Vännernas auktion brukar vara
ett uppskattat inslag på DXParlamenten. För att detta skall vara
möjligt behöver vi naturligtvis ha
något att auktionera ut.
Har du något i hyllorna så ta med det
till parlamentet och bidra med en
slant till DX-Vännerna.

Anmälan och beställning av
boende och mat.
Jag anmäler mig till DX-parlamentet i Karlsborg helgen
27-29 augusti 2021
Namn:
Adress:
e-postadress:

Anmälan skickas in till:
Stig Granfeldt,
Gruvgången 37, lgh
1201, 6543 KARLSTAD.
Senast 8 augusti 2021
skall anmälan ha
kommit in.
Eller enklast via
formuläret på SDXFs
hemsida: www.sdxf.se

Telefon/mobil:
Var vänliga kryssmarkera dina val nedan
Hela paketet boende + mat se föregående sida.
o fredag-söndag 1599 kr i enkelrum
o fredag-söndag 800 kr/pers del i dubbelrum
Jag deltar utan boende
o fredag
o lördag

Om du valt del i rum:
Jag vill dela rum med
o söndag

Enbart kvällsmat: (endast för de som inte bor på hotell
Wettern.
o
fredag
115 kr
o
lördag
115 kr

.........................................
.........................................
.........................................

Vill du bo en natt så kan vi ordna detta ex på vandrarhemmet intill Vättern.
Pris 950 kr enkelrum och 1300 kr dubbelrum med frukost. Ring så försöker
vi fixa till detta. Det som då tillkommer är priset för kvällsmaten. Ring så får
vi se vad Eric kan erbjuda.
Vi skickar ut bekräftelse och inbetalningskort så betalar ni in pengarna till
oss.

