
OFFICERARNAS BAL 2019 Hjo 
 
Balen kommer i år att hållas i den vackra staden Hjo. Evenemanget hålls under 3 dagar, från 
fredag 6 september till söndag 8 september. Själva balen är på lördagen 7 september. 
Evenemanget har olika aktiviteter, där vi önskar att alla gäster har dagdräkt/kostym i 
1890talets mode.  
Det är valfritt att deltaga i aktiviteterna, men vi önskar att ni anmäler ert deltagande vid 
biljettköp, så vi på bästa sätt kan planera. 
En del aktiviteter kostar extra utöver biljettpris, ca 100-150kr/person, vänligen specifiera 
vilken/vilka aktiviteter ni önskar vara med på. . Får vi inte tillräckligt med deltagare på 
aktiviteterna, kommer vi ej kunna genomföra dem. 
 
Ett preliminärt program ser ut som följande: 
Ankomst fredag, incheckning i respektive hotell. Vi kommer promenera, spela krocket, spela 
kort och vår afternoon tea serveras på hemlig plats! Kostnad 80kr/person. 
 
På lördagen anordnar vi en tur med häst o vagn  genom stadsparken och vid väder en 
picknick, promenader eventuell nån annan aktivitet om tid finns. Vagnstur kostar 
150kr/person, boka i samband med din biljett. De som ej vill åka vagn, kan promenera i den 
vackra parken, det finns även många fina trähus i staden att titta på.  
På eftermiddagen runt kl 16 har vi dansträning,, balen börjar med en fördrink kl 19.30 och 
balen börjar kl. 20.00. Runt kl 21 tar vi paus med buffemiddag och förfriskningar. 
Billingekvintetten spelar kvällens danser, med dansmästare som leder. 
 Fotografering för balen kommer vara preliminärt kl. 16-18 och 20-21, boka gärna en tid 
innan! Vid bokning säg gärna om du har ett presentkort att använda. 
Kabinettkort kostar 500kr, A4 700kr, detta är rabattpris inför balen.  
Om vi ej får tillräckligt med deltagare på de valfria aktiviteterna kommer de ej genomföras.  
På söndagen kommer det vara den årliga Kulturarvsdagen i parken, med 
sekelskiftesmarknad, och jag anordnar med en vän Tweed Bike Ride, där vi cyklar en runda 
runt Hjo i snyggaste tweeddräkten! Pris utdelas för bästa kvinnliga och manliga dräkt. Årtal 
är mellan 1800-1950.  Begränsat antal cyklar finns att hyra, mer information kommer. Se 
även mer löpande information på min facebooksida under Bike in Tweed.  
Varmt välkomna till årets bal! 
  
 
För dig som söker boende under helgen finns Hotell Bellvue mitt i parken, och detta hus på 
bild kallad Villa Victoria, har hotellet ett antal rum för uthyrning. Kontakta 
www.hotellbellevue.se för mer information. För andra bed&breakfast boenden i området 
kontakta www.vastsverige.com/hjo 
 
  
Det finns även flera B&B runt om i Hjo. 
These are some B&Bs in Hjo: 
 
Hotell Garni Röda Stallet  
Fågelås - Spakås 4, S-544 94 Hjo 
0046-(0)503-121 12, 0046-(0)70-205 86 60 
rodastallet@gmail.com 
 
 
Andersfors Bed & Breakfast 
Lena Larsson 
Strömsdalsvägen 48 
54430 Hjo 
Telefon: +46 705 439 940 



E-post: bbandersfors@gmail.com  
Hemsida: andersforsbnb.se  
 
Or contact Hotel Bellevue: 
 
 
Hotel Bellevue 
Bangatan 2 
544 33 Hjo, Sweden 
Telefon: +46-(0)503-120 00 
E-post:info@hotellbellevue.se 
 
Biljetter tillgängliga: 1250kr inklusive middag 
 

Betala era biljetter: 

  
Bankgiro: 431-6600 
Swish: 123 483 3604 
OBS!! 
Vid betalning ange  din mejladress som meddelande!  
Får det inte plats skriv ditt efternamn! Finns inget av detta med din betalning vet jag inte vem 
du är och då är biljetten inte giltig! 
Det går även att betala biljetter på min facebook sida La Belle Epoque design, och se 
evenemang. Betalning går genom Simplesignup och Payson. 

Tack! 
 
Skicka ett mejl till: infolbedesign@gmail.com med ditt namn, 
adress och telnr.  
Biljetter och program/danskort skickas per post under 
juli/augusti. 
 

mailto:infolbedesign@gmail.com

