
Skördefestloggen med gårdsrally        Vinn en matlåda
I skördefestloggen fyller du i vilka du besöker unde Skördefesten. Du 
hittar den på besöksmålen.  Fyll i var du varit, berätta vad du tycker om 
Skördefesten och rösta fram ditt favoritbesök. Vi lottar ut 5 matlådor med 
lokal produkter bland de inlämnade loggarna.  Genom att fylla i loggen 
hjälper du oss att utveckla Skördefesten!
Gårdsrally är en tipspromenad på hjul.   Åk runt till minst 5 besöksmål 
och tävla om lokal mat. Svarskupongerna finns i loggen. Hos deltagare i 
Gårdsrallyt finns en lärorik fråga eller spännande uppgift att lösa som 
handlar om det vi håller på med, se markeringarna på kartan. Lös uppgifter-
na tillsammans eller tävla mot varandra. Fyll i svarskupongen och som 
utslagsfråga  hittar du på en härlig slogan för mat från Dalarna.  Vi lottar ut 
ytterligare 5 matlådor med lokal produkter.

Dalarnas Skördefest
Hela helgen pågår Dalarnas Skördefest runt om i Dalarna. Här hittar du aktiviteter från norr till
söder. Mat runt Siljan, Tunabygdens Skördefest, Jolpärondagarna i Dala-Järna, Renbiten m.fl.
Om du går in på vår gemensamma hemsida www.skordefest-dalarna.se så hittar du information om 
varje evenemang. Informationen fylls på allt eftersom den blir klar.

VÄLKOMNA

Årets Skördefesthjärta
Prisutdelning på Genuin Dalamarknad fredag den 6/9 kl 14.00.       
Priset går till person eller organisation som med hela sitt varma hjärta 
bidragit till utvecklingen av den närproducerade maten i södra Dalarna. 

Fototävling - bästa Skördefestbild 2019
Var med och tävla. 

Lägg upp dina bilder på Instagram och vi låter en jury välja ut de vinnande bilderna.  Några 
förhållningsregler - du måste ange vem du är, det får inte gå att identifiera personer på 

bilden, Skördefest ideell förening får publicera och använda bilderna. 

Lägg upp dina bilder på   #skördefestisödradalarna

Många fina boenden i södra Dalarna
Kom och bo i vår fina miljö.  Många bra boenden av olika slag.  

Gå in på Visit Dalarna och boka.

www.visitdalarna.se/boende


