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Detta får Du inte gå miste om! 
Vi kastar loss från Stadsgårdskajen en sen tisdagseftermiddag med kurs mot Åland. 
Under såväl utresan som hemresan bjuds Du inte bara på färden genom världens 
vackraste skärgård utan också på vårt traditionella program –– nämligen återträffen på 
kvällen med dina tidigare arbetskamrater samt följande dags sammankomst före lunch 
med intressanta presentationer på programmet. 
 
Skynda dig därför att anmäla Dig till vår vårliga veterankryssning så att vi ses tisdagen 
den 21 maj kl. 17.00 i Vikingterminalen i Stadsgården.  

Praktiska detaljer finns på omstående sida. 
 

OBS! Anmälan senast måndag 8 april! 
 

UR PROGRAMMET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Välkomna till årets 
vårkryssning  21 – 22 maj! 

   

1977 2019 

Frukost som inte går av för hackor, dvs inte bara mackor! Lunchbuffé med vin, öl, läsk och kaffe! 
  

Per Nyberg är inplanerad (målsättning) för allsång på onsdag morgon efter frukosten. 

Lotteriet! Dragning före onsdag lunch. I vinst-listan hittar vi presentkort till tax-free m.m. 
Mingel och allehanda aktiviteter efter middagen (kanske på dansgolvet?).  

Drifters och Per Håkans! Dansar vi till 

 
Vad dansar vi till?  

Välkomstdrink som inleder en utsökt trerättersmiddag med vin/öl/vatten/dessertvin samt kaffe/te! 

För en programpunkt under onsdag förmiddag svarar 
 

TBIL (to be issued later) 
 

som under sin professionella gärning följt utvecklingen inom sitt område 
Vi har ett antal förslag alltifrån ”5G”till moderna fartygsystem i absoluta världsklass. 

Dessutom kommer några medlemmar bidra med ”lite” av sina egna dramatiska upplevelser 
 
Då medverkan säkerställts kommer vi att ge mer information på klubbens hemsida veteranklubbenalfa.se 

 

En av veteranerna som bokat resa (med eller utan gäst) kommer att vinna en uppgradering till lyxhytt 
(värde) 750 kr! Veteran som bokat lyxhytt får pengarna istället!  (Gäller dock ej presidiemedlemmar.) 
 



FÖLJANDE GÄLLER – FÖR BOKNING! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Din anmälan ska ha kommit in senast måndagen den 8 april och med följande uppgifter: 
● Namn och födelseår för eventuell gäst   ● Hyttalternativ för Dig (och gäst) 
● Matval för Dig (och gäst)      ● Önskemål om busstransport 

Inbetalning sker via bank, internetbetalning eller annan tjänst till Veteranklubben Alfa, pg. 432 67 12 – 9, 
varvid Ditt namn anges i meddelandefältet.  
Ange samtidigt övriga uppgifter enligt ovan för Dig, medlem (M) och Din eventuella gäst (G) via vår 
hemsida veteranklubbenalfa.se (alt. genom mejl/telefon till Myntmästaren se nedan).   
 
Använd förkortningarna för valen i enlighet med exemplet   M: A-F1-K-D2-B   G: E-F2-F-D1 
Viking Line kräver numera bindande bokning 30 dagar före avresa med alla uppgifter varför anmälan med 
inbetalning i år måste vara oss tillhanda senast måndagen den 8 april.  
Ev. frågor besvaras av Mynt-mästaren via mejl med adress  perjan.persson@telia.com  eller ring honom på 
070 545 28 84.  
Han tar också emot önskemål om separata hytter, bilplats på båten (150 kr) eller något annat speciellt.  

 
Hyttval, utsides med fönster: 
Kategori A:  Del i 2-bäddshytt (9 m2)       1065 kr  
Kategori E:  Enkelhytt (2-bäddshytt (9 m2) med soffa)   1135 kr.  
Kategori L:  Del i 2-bäddshytt (13 m2) lyx, dubbelsäng   1385 kr.   

Kategori X:  Enkelhytt 2-bäddshytt (13 m2) lyx, dubbelsäng  1875 kr. 
 
Hyttval, insides utan fönster men i övrigt med samma standard som kategori A och E:  

Kategori B:  Del i 2-bäddshytt (9 m2)        995 kr.  
Kategori C:  Enkelhytt (2-bäddshytt (9 m2) med soffa)        1015 kr. 

 
Matval för trerätters meny i Seaview (som vanligt) kl. 18.00 
Välj förrätt, varmrätt och dessert!  Vin, öl, vatten, dessertvin och kaffe/te ingår 

Förrätt F1  Toast Skagen med rågbröd, löjrom, rödlök och örtsallad samt dillvinägrett 
Förrätt F2  Lättrökt whiskygravad älg med sparris, hasselnötter och picklade senapsfrön samt 

ädelostcrème 
Varmrätt K Helstekt oxfilé med rödvinssky, skirat vitlökssmör, haricots vertes, bacon och  

cocktailtomater serverat med duchessepotatis 
Varmrätt F  Laxfärsfylld sjötunga med potatis- och jordärtskockspuré, kål, laxrom och beurre blanc 
Dessert D1  Champangetryffel, mandelgranola och bär 
Dessert D2  Karamelliserad Ålandspannkaka med vaniljglass 
 

Bussval: Anmäl med bokstaven B om fri busstransport önskas från Jakobsberg station (bussen väntar utanför 
smörgåsaffären Subway vid bussterminalens södra ände). Den avgår kl. 15.15 med Björcks resor.  
Ev. önskemål om ytterligare ”hållplats” meddelas myntmästaren senast den 6 maj.  

Vi har ett begränsat antal hytter i varje kategori. Pröva insides i år. Först till kvarn!  
 

IFALL NÅGOT OFÖRUTSETT INTRÄFFAR UNDER RESDAGEN FINNS FÖLJANDE MOBILA 
JOURTELEFONER FRAM TILL AVRESAN: 

Ceremonimästaren Ingvar Vänman: 073 091 16 80 
Myntmästaren Jan Persson:   070 545 28 84 

 

Välkomna! 
 

Presidiet 

Samling tisdag 21 maj senast kl. 17.00 i Vikingterminalen, Stadsgården. 
Ombordstigning kan ske fr.o.m. kl. 17.00 för avgång kl. 18.00.  Återkomst 22 maj kl. 15.30. 

GLÖM INTE TA MED GILTIG ID-HANDLING: KÖRKORT ELLER PASS! 
 

Grundpris med del i utsides 2-bäddshytt är för såväl medlem som gäst 1065 kr. 
Gratis busstransport T o R Järfälla (Jakobsberg).  

Parkeringsplats ombord på båten 150 kr. 
 
 


