
 

 

 

 

 

Nu hälsar vi alla DBT:are välkomna till Tylösand, Halmstad 

Den 22-23 september kommer vi att lyssna på 

och arbeta med mindfulness guidade av Randy 

Wolbert, MSW Sensei, DBT-tränare på Behavioral 

Tech.   

Den 24 september erbjuder vi en valfri dag med 

Silent Meditation för er som är intresserade att 

öva Zen mindfulness med en Zenmästare. 

 

 

 

 

Datum: 

Tisdag och onsdag 22–23 september 2020. Den 24 september erbjuder vi en valfri 

dag med Silent Meditation för er som är intresserade. 

Tider:  

22:a september 13.00–16.30. Från 12:00 registrering och kaffe/te. Önskar du äta lunch 

på hotellet innan konferensen sker detta i egen regi. Bord bokas via Hotell Tylösand 

på 035-333 05 senast 14 dagar i förväg. På kvällen den 22:a september är det 

gemensam middag. Denna middag ingår i deltagaravgiften. 

   

23:e september 08.30-16.00 inkl. fika, lunch, fika. Planerar du att stanna till den 24:e 

september sker kvällen den 23:e i egen regi. Vill du äta middag på hotellet behöver 

bord bokas på 035-333 05 senast 14 dagar i förväg. 

24:e september 08.30-16.00 inkl. fika, lunch, fika. 

Plats: 

Hotell Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad 

 

https://www.tylosand.se/


Kostnad:  

Deltagande 22-23 september: 

2195 kronor exklusive moms (Reducerat pris för dig som är medlem i DBT Sverige - 

1995 kronor exklusive moms) 

Deltagande 22-24 september 

2695 kronor exklusive moms (Reducerat pris för dig som är medlem i DBT Sverige - 

2495 kronor exklusive moms) 

Logi: 

Logi ingår inte i anmälningsavgiften. Du bokar och betalar logi direkt via Hotell 

Tylösand på e-post bokning@tylosand.se eller tfn 035-30 505. Uppge att du deltar på 

DBT-dagarna så får du rabatterat pris. Vid övernattning ingår entré till hotellets SPA-

avdelning. Läs mer om hotellet på www.tylosand.se. Observera att antalet rum på 

Hotell Tylösand är begränsat. Vi rekommenderar även närliggande Hotell Tylebäck.  

Anmälan: 

Sista anmälningsdag 31 maj 2020. 

Anmälan är bindande från 31 maj 2020  

med hela deltagaravgiften.  

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega. 

Om: 

DBT-dagarna 2020 arrangeras av DBT Halmstad i samarbete med Halmstad Event. 

Kontakt: 

För frågor kring programmet kontakta: 

Elisabeth Persson, DBT Halmstad 

+46(0)702 24 63 58 

Elisabeth.Persson@regionhalland.se 

För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta: 

Linus Engdahl, Halmstad Event 

+46(0)706 55 11 55 

linus.engdahl@halmstadevent.se  

 

Varmt välkommen till Hotell Tylösand och DBT-dagarna 2020! 
 

 

 

Anmäl 

dig här 
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