Information till bilklubbar:
Dala Sportbilsfestival – flyttar in till hjärtat av Leksand och Tällberg!
Dala Sportbilsfestival har inlett ett mycket glädjande samarbete med Leksands kommun,
Tällbergs hotell och flera andra betydande partners som har visat ett mycket stort och
långsiktigt intresse för Dala Sportbilsfestival. Detta innebär att både boende och festival
redan i år sker i Leksand och Tällberg (Tällberg ligger 15 min från Leksand).
Vi ser detta som en möjlighet att utveckla festivalhelgen då Leksand och Tällberg delar
samma syn om hur vi vill att kommande år ska se ut och vad en festivalhelg bör innehålla för
att vara attraktiv. Dessutom finns ytor och andra faciliteter som tex inomhushallar med
gångavstånd till centrum.
Det som förändras, utifrån tidigare information är att lördagens publika festivaldag den 29
juni som nu sker mitt inne i hjärtat av Leksand istället för på Tallhed i Orsa. I år kan vi tyvärr
inte erbjuda några köraktiviteter under festivaldagen men det är något som vi redan börjat
förbereda inför 2020. Leksand har ett stort utbud av mycket trevliga caféer och matställen
som vi kommer att nyttja under lördagen. Det pågår även andra aktiviteter i centrum som
den traditionsenliga spelmansstämman med folkmusik och dans lite varstans! Mer Dalarna
än så blir det inte J
Se nedan beskrivningen av helgens program.
Vi hälsar Er mycket varmt välkomna till en härlig helg, på en ny och vacker plats i Dalarna!
Veronica & Jojje, Driver Academy
Veronica 070-373 48 68
Jojje 070-373 48 00
PS: Tveka inte att slå en signal till oss om det finns den minsta fråga.

Dala Sportbilsfestival 28-30 juni 2019 - helgens program
WARM UP FREDAG –
VI HÄLSAR SPORTBILARNA VÄLKOMNA TILL TÄLLBERG
Traditionsenligt hälsar vi alla bilklubbar och sportbilsägare välkomna till Dalarna med årets
Moraeus Musikquizz med tillhörande sommarbuffé. Så snart Ni checkat in på hotellet
Klockargården eller Gyllene Hornet i Tällberg så drar showen igång!
Tid och plats: 19.00 på Hotell Klockargården i Tällberg
Begränsat antal platser, endast förköp.

FESTIVAL LÖRDAG –
SPORTBILSFESTIVAL OCH SHOWROOM PÅ NYA TORGET I LEKSAND
Vi fick erbjudandet om att ha ett levande showroom på det nybyggda torget mitt i hjärtat av
Leksand för att visa upp klubbarna, som vi så klart tackade ja till! Publiken får höra intervjuer
från bilklubbarna samt unika berättelser av utvalda pärlor. Under dagen röstar publiken på
”Leksands peoples choice” och sist på eftermiddagen delas priset ut!
Information om hur många bilar per klubb och vilken tid under dagen detta sker, skickas till
klubbens kontaktperson en vecka innan.
Sportbilar på torget pågår mellan 10.30 – 15.00.
Samtidigt som detta pågår en stor sport- och entusiastsbilsträff vid Tegera Arena (10
minuters promenad från torget) i samarbete med ”Åkdon och termos” som är en lokal
arrangör med hundratals fina entusiastbilar på deras ordinarie träffar. Där parkerar vi våra
sportbilar i en härlig blandning av nya och gamla pärlor. Det är fri entré för alla bilar och
besökare!
Sport- och entusiastsbilsträff vid Tegera Arena, 10.30 – 15.00
Under dagen finns det flera sevärdheter och trevliga fika/matställen att besöka i Leksand,
allt i härlig atmosfär. Våra klubb-värdar tar med er på trevliga turer för att bekanta er med
staden.
ÅRETS FESTIVALKVÄLL – MAT, MUSIK OCH SHOW I TÄLLBERG
Efter en heldag i Leksand och våra sportbilar är fint parkerade runt hotellen är det dags att
njuta av god mat och underhållning på bästa Dalanivå: Allas våran Kalle Moraeus med
vänner! Vi svänger loss tillsammans i gott sällskap och med en fantastisk gemytlig omgivning
och utsikt. Under kvällen får vi också veta vilken bilklubb som i år kammar hem det
prestigefyllda priset ”Festivalens bilklubb”!
Bilklubbarna får gärna nyttja tillfället att utmana varandra eller sig själva – på festivalscenen
får alla plats och allt kan hända!
Tid och plats: 19.00 på Hotell Klockargården i Tällberg

SKÖNA SÖNDAG –
WORKSHOP 2020 OCH SPORTBILSTUR
Söndagen börjar med en framåtblick – Dala Sportbilsfestival 2020 – där Leksands kommun
och Tällbergs hotell tillsammans med Driver Academy berättar om samarbetet samt får
feedback från Er i bilklubbarna. Det finns många spännande möjligheter att kika vidare på
inför 2020!
Tid och plats: 09.00 – 10.00 på Hotell Gyllene Hornet i Tällberg
Därefter beger vi oss på en sportbilstur i Dalarna!
Vi låter vi våra fina sportbilar rulla genom vackra vyer och besöker platser med både hjärta
och själ i Dalarna.
Vi besöker spännande dala-profiler på vägen fram till festivalens sista stopp – Björgården i
Övre Gärdsjö i Rättvik, en riktig dalagård med lokalproducerade produkter och hantverk av
bästa kvalitet. Gården är ett eko-drivet lantbruk med frukt och bärodling, eget syltmakeri
och gårdsbutik. Här får Du uppleva en rundtur i smakernas rike med provsmakning av
utvalda produkter. Dalapälsfår betar runt gården och ger vackra skinn som säljs i butiken.
Perfekt läge att köpa presenter till årets födelsedagar!
Framdukat står gårdens hemgjorda fika och kolbullar med rårörda lingon serveras
nygräddade! Andra lunchalternativ finns också att tillgå.
Tillsammans tar vi del av aktiviteterna på gården och njuter av äkta matglädje innan vi säger
adjö och tack för årets festivalhelg och önskar varandra en säker hemfärd!
Tid och plats för avfärd: 10.00 från Hotell Klockargården i Tällberg
BOKA HOTELL OCH MIDDAGSPLATSER NU –
FÅ PLATSER KVAR
Det är hög tid att boka boende och middagar under festivalhelgen nu.
Hotell Klockargården är fullbokat sedan länge men det finns fortfarande platser kvar på det
fina hotellet First Hotels Gyllene Hornet (som ligger någon minuts promenad från varandra).
För bokningslänkar och kontakt med hotellen, kika på vår hemsida:
https://www.driveracademy.se/dala-sportbilsfestival/
FÖR MER INFO
Kika på vår hemsida: https://www.driveracademy.se/dala-sportbilsfestival/
Facebook: Dala Sportbilsfestival

