
 

 

 

 

HälsingeLivs erbjuder ett fåtal platser till sponsrat pris, först till kvarn…. 

Detaljer om vår sponsrade resa 

Priser per person:   

Deltagaravgift 3 dagar, exklusive moms 1 500  

Galamingel (onsdagkväll), inklusive 

moms  

  500  

Resa i hyrbil (mini buss) tur och retur  400  

Avgår HälsingeLivs sponsrar med -1000  

Du betalar för resa, deltagaravgift & 

galamingel 

1 400 kr 

 

OBS! Boende och mat tillkommer, se nedan. 

Program för Særimner 2013 finns här: Særimner 2013 

Boende 2 nätter:  

Nya Pensionatet Östersund (ca 800 m från Konferensområdet) 

 

Rummen är personligt inredda i enkel stil. Tvättställ i alla rum utom ett. Duschar och 

toaletter finns i korridoren. TV (kabel) och gratis trådlöst Internet i alla rum. 

Pris: 

Typ av rum & pris per person HälsingeLivs 

sponsrar 

Du 

betalar 

Fåtal enkelrum 540 kr x 2 nätter = 1080 kr, (först till 

kvarn…) 
-500 kr 580 kr 

Del i flerbäddsrum x 2 nätter  =  750 kr -500 kr 250 kr 

 

Frukost ingår och serverast i en lugn och trivsam miljö med utsikt mot Frösön och 

Storsjön. I frukostrummet finns också tillgång till micro, vattenkokare och kylskåp. 

Res med HälsingeLivs till Særimner  

med SM i mathantverk 8-10 oktober i Östersund 
 

http://www.eldrimner.com/core/files/sarimner_2013_hog_v3.pdf


Du har också möjlighet att välja bort vårt boendeerbjudande och istället boka och 

betala eget boende.  

Lunch betalas av deltagaren själv vid ankomst till Særimner (men bokas via oss 

vid anmälan): 

På Hotel Clarions restaurang serveras lunch dagligen. Lunchen består av varmrätt, 

tre sallader, bröd och ostar samt kaffe. Alternativt finns en soppbuffé, som består av 

en vegetarisk soppa, bröd, röror, kaffe & liten dessert. Maten är givetvis lokalt 

producerad. 

Lunchen kostar 100 kronor då du bokar den i samband med anmälan. Soppbuffén 

kostar 79 kronor. OBS! Vid köp på plats gäller ordinarie pris. Hotel Clarion serverar 

även middag och fika. 

 

Du bokar den sponsrade resan direkt här:  Länk till anmälningsformulär 

eller i ett mail till oss där du förutom namn anger om du vill: 

 beställa lunch/soppa(betalas själv vid ankomst, se ovan), ange ev. 

specialkost 

 val av boende (sponsrat typ av rum, se ovan, eller om du ordar annat 

boende själv) 

 vilka seminarier du vill lyssna på, välj ett seminarium per tidspass, se 

programmet.  

 om du vill åka med buss till Invigningen av Eldrimners nya lokaler i Ås, 

eller om du avstår den aktiviteten. 

 om du vill ha branschrådgivning på tisdag kväll anger du inom vilken 

bransch 

 om du vill delta med mathantverksprodukter i seminariet ”Smaka på 

Norden” anger du vilka produkter du vill delta med. 

Det är datum/tid då du skickar in webbformuläret eller när du sänder in din 

mailanmälan som blir den turordning vi tilldelar platserna i.  

Välkommen med din anmälan! 

En bekräftelse på anmälan kommer inom några dagar, kom ihåg att 

platserna tilldelas i turordning. 

PS. Du kan naturligtvis anmäla dig direkt via Eldrimner med då ordnar du din 

egen resa och anmälan till de priser som anges i programmet!  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16suSjpRZjK7AtO9Z-MsDSwL75g2Irg-1-Y6Ya8M3sWQ/viewform

