Paralympiska Guldklubben
!

Kallelse till medlemsträff
Den 3 - 4 juni 2017 Haninge Stockholm

Datum

Lördag-söndag den 3 – 4 juni 2017.

Tid

Samling lördag 14.30 - Avslutning söndag efter lunch

Plats

Hotel Quality WINN HANINGE, Rudsjöterrassen 3, 136 40 Handen

Vi välkomnar er medlemmar till Haninge där Stockholms skärgård börjar med Dalarö,
och med Utö inpå knutarna.
Pendeltåget till Stockholm tar 12 minuter, Stationen Haninge C är granne med vårt hotell.

Vid vår samling bjuder vi på intressanta föreläsningar (se bifogad agenda), en härlig middag
och mysig samvaro. Vi tar ut en deltagaravgift på 200 kr.
I denna ingår fika & macka vid ankomst, middag och logi lör-sön (ej för Stockholmsregionens medlemmar), samt en stadig lunch på söndagen innan vi skiljs åt.
Du som bor längre än 20 mil från Stockholm får dessutom en reseersättning på 500 kr.
Vi välkomnar även din partner/maka om de vill följa med. De betalar endast 500 kr och
(assistent 800 kr). Kvitto ordnas till ev. assistansbolag.
Paralympiska guldklubben samarbetar med Haninge kommun som sponsrar denna träff till
stor del.
Passa på att utnyttja de lägre hotellpriserna vi erbjuds genom att boka via oss.
Ta då gärna en extradag i Stockholm under den tid staden är som vackrast.
Priser (inkl. frukost): enkelrum 620 kr/natt, dubbelrum 820 kr/natt.
Om ni bokar via oss, så gäller dessa priser även för de ev. stockholmare som önskar övernatta.
Vi behöver Din anmälan senast 10 april för att hinna avboka ej nyttjade rum.

Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka till:
Tore Nilsson Brunnsäpplets väg 17, 432 46 VARBERG.
(Eller via e-post: tore.a.nilsson@gmail.com )

Varmt välkomna!!!
Paralympiska guldklubbens styrelse

Program, lördag 3 juni
Programtid

Namn

Notering

14.30 - 15.00

Petter Edström, Ordf.

Välkommen!
Samling, kaffe/thé, fralla

15.00 - 15.45

Hans Säfström

Dagens elitarbete inom svensk Parasport.

15.45 – 16.00

Petter Edström

Mentorsprogrammet
Möjlighet till ett givande, långsiktigt
samarbete mellan Parasportförbundet &
Guldklubben

16.10 – 17.15

Hans Säfström

Resumé från Rio och en framåtblick mot
Paralympics 2018, i Pyeongchang.

17.30 – 18.15

Irene Slättengren

”Min vardag till häst”

19.15

2-rätters middag

21.00—23.00

Samvaro

Program, söndag 4 juni
Programtid

Namn

Notering

09.30 – 10.15

Tore Nilsson

Mitt idrottsliv ”Man kan om man vill”

10.30 – 11.15

Petter Edström
(Moderator)

Hur ser vi på informationen om elitarbetet och
vår möjlighet att samarbeta i rollen som
Mentorer?

11.15 – 12.00

Kerstin Wiksén

”Historiska bilder”

12.00

Lunch

Anmälningsblankett
Paralympiska guldklubben, medlemsträff 3—4 juni 2017
Namn
Adress
mobiltelefon-nr
E-postadress
Enkelrum

JA/Nej

Dubbelrum

Ja/Nej

Make/Maka/partner/
sambo

Namn
Namn

Alternativt Assistent?
Måste ha Handikapp rum

Ja/Nej

Det finns 10 Handikapp rum och ytterligare rum anpassade för Rullator.
Behov av Duschstol/-pall ?
Behov av specialkost till
kamratmåltiden? Vad?
Glöm inte att även medlemsavgiften på 100 kr ska vara betald.
Betala (ev. medlemsavgift samt) deltagaravgiften till vårt giro senast den 1 maj
200kr medlem
500 kr make/maka/partner
800kr assistent

