Bästa medlem – Nu blir det fest i filatelins tecken!
Välkommen till SFF-dagarna i Örebro 20–21 april 2013
I Filatelisten nummer 2 som kommer kring 7 mars annonserar vi om dagarna kring filateli
och vykort i Örebro 20–21 april. På www.sff.nu/sffdagar uppdateras programmet.
Vi inbjuder Dig speciellt till denna aktivitet och Du kan anmäla dig med bifogad blankett
eller skicka e-post till sffdagar@sff.nu.

Lokal: Örebro slott med boende
hos grannen Elite Hotel
Program:
• Mässa med 20 handlare, posten, SFF/SFU, riksföreningar, några lokala föreningar (öppet lördag 10–17, söndag 10–15)
• Presentation av 3–4 nya böcker kring filateli och vykort
• 3–4 föredrag/information kring dessa böcker samt något övrigt
• Ett par seminarier kring framtiden för SFF
• Preliminärt en mindre auktion på söndagen
• Gemensam middag på hotellet på lördagskvällen
• Trevligt umgänge båda dagarna
Det är helt enkelt ett par dagar då vi samlas kring vårt samlande – för att ha kul tillsammans, lära oss mer, kanske hitta lite till den egna samlingen, medverka för att staka ut
förbundets färdriktning….

Samtidigt efterfrågar vi stöd till denna aktivitet för lokalhyra med mera

Om du är intresserad av att bidra med en slant så välkomnar vi det gärna. Den som bidrar
med minst 5.000 kronor erhåller ett VIP-kort med en fri övernattning, middag vid hedersbord lördag kväll samt fri entré till seminarier och föredrag. Markera detta på anmälningsblanketten.
I övrigt vill vi hälsa dig välkommen till de här två dagarna eller redan fredag kväll om du
vill vara ute i god tid.
Anmäl dig gärna till sffdagar@sff.nu eller brevledes Sveriges Filatelist-Förbund, Box 91,
568 22 Skillingaryd.
Du kan givetvis komma utan att vara anmäld men då ingår inte rumsbokning via SFF.
Vi ser gärna att vi får din amälan snarast eller senast 15 mars
Hjärtligt välkommen!
Sveriges Filatelist-Förbund
Förbundskansliet den 4 mars 2013

Anmälan till SFF-dagarna kring filateli och vykort 20-21 april 2013
Vi är tacksamma för anmälan snarast och senast 15 mars.

Namn........................................................................................................................................................
Adress.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
e-post .................................................................telefon........................................................................

Jag vill att SFF bokar rum för mig på Elite Hotel
19-20 april (fredag-lördag) 900 kronor ............ dubbelrum 1.000 kronor ............
20-21 april (lördag-söndag) 900 kronor ............. dubbelrum 1.000 kronor ............
Jag vill även delta i middagen lördag kväll (Välkommen till gemensam middag på Elite Hotel lördag kväll
(3-rättersmiddag 265:-, dryck tillkommer)
Förrätt: Lax- och skaldjursfylld petitchoux-roullad med jungrusallad
Varmrätt: Pepparrullad ryggbiff med potatisgratäng, broccolisallad och rosmarinsky
Dessert: Chokladladkaka med bärmousse och jordgubbssallad
antal.......................................................

Jag stöder förbundsdagarna i Örebro med minst 5.000 kronor
(ingår 1 natts logi, fri entré/föredrag/seminarier och middag lördag kväll)
							

Notera beloppet här …….....…….

OBS! Man kan självfallet stödja förbundsdagarna även om man inte kommer till de här dagarna.

Jag stöder förbundsdagarna i Örbro med ett belopp om………........ kronor
Betala inget nu – vi skickar brev om hur man betalar senare.

………………............................……. den
ort						

/

2013

.........................................................
namnteckning

Det går också bra att skriva till oss på adress sffdagar@sff.nu

