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ANMÄLAN HELA ALLMOGETÅGET 2023 
Paketpris kr: 2 700 kr (tält 2 200 kr). Efter 25 maj förhöjd avgift: 2 900 kr
Torsdagen 1 juni - tisdagen 6 juni
BRUNNBÄCK (monumentet) – STRÄNGNÄS (Vasavallens IP fvb esu)
Denna blankett är enbart till för dig som går hela Allmogetåget med paketpris.

Anmälan blir definitiv efter betalning.
bg 5274-4505. Alt. Swish 123 352 71 57
I avgiften ingår (kan ev justeras med ökande matpriser).
*Boende på madrass, middag och frukost på etappmålen. 
*Transport av tung packning (t.ex. eget tält).
*Förtäring av vätska, frukt mm på Dalkarlsvägens egna kontroller.
OBS! Luncher ingår ej i avgiften. Beställs och betalas dagligen vid incheckningen.
OBS! 1 juni egen frukost och lunch. ”Avskedsmiddagen” i Strängnäs ingår inte.
                     		            
Namn
        
Adress
        
Personnr*
        
E-post
        
Mobilnr
        
Närmast anhörig
Namn telnr *
             Relation         
        
*Personnr och närmast anhörig (och vilken relation) är viktiga uppgifter, om något allvarligt skulle hända under vandringen. Uppgifterna kommer enligt GDPR att destrueras snarast efter vandringen.
Alternativ kost 
          
Ev övrig inf (tält e.dyl.)
          

Etapper
1
Torsdag
1 juni
Brunnbäck – Västerfärnebo 
24,5 km
2
Fredag
2 juni
Västerfärnebo – Hallsta by
35 km
3
Lördag
3 juni
Hallsta by – Dingtuna
36,8 km
4
Söndag
4 juni
Dingtuna – Torshälla 
34 km
5
Måndag
5 juni
Torshälla – Härad 
32,3 km
6
Tisdag
6 juni
Härad – Strängnäs 
~9 km

Anmälan: Du måste spara blanketten på din dator, fyll i, spara och sänd den till info@dalkarlsvagen.se eller skriv ut blanketten, fyll i och sänd den till Dalkarlsvägen c/o Per Gilén, Daljunkaregatan 9A, 791 37 Falun, 
072-719 50 48.
OBS ! Du kan inte fylla i blanketten direkt på nätet, Du måste spara ner den på datorn först!

 OBS ! Du kan inte fylla i blanketten direkt på nätet, Du måste spara den först!
Se löpande information på vår hemsida dalkarlsvagen.se  eller ring nr xxxxx för mer info
info@dalkarlsvagen.seDetaljerad information om matpriser mm finner du på Dalkarlsvägens hemsida dalkarlsvagen.se 

