
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

Simrishamn 

3 - 5 november 2017 Hotel Svea, Strandvägen 3, Simrishamn 
hotelsvea.se         Telefon: 0414-41 17 20 

 

 

 

PROGRAM 
Fredag 3 november 
18.00  Middag  
19.30 ca Egna bilder (Styrelsemöte) 
 
Lördag 4 november 
07.30 Frukost 
08.30-09.00  Styrelsen informerar 
09.15-09.45 Ormar vi gärna råkar.  

Richard Wahlgren om sina erfarenheter med reptiler från många år i Afrika och andra 
kontinenter. 

09.45-10.15 Kaffe 
10.15-11.00 I Fritiof Nilsson Piratens fotspår.  

Peter Danielsson, ordförande i Fritiof Nilsson Piraten sällskapet. 
11.15-11.45 Alaska. Anders Haglund lockar oss med en kommande SGS-resa. 
12.00 Lunch 
13.00 Simrishamn. Stadsvandring med museichef Lena Alebo.  
 Gösta Werner och havet. 

Besök och föreläsning med Gunilla Ragnar och Leif Hjärre på Gösta Werner-museet. 
 Naturligtvis dricker vi kaffe under eftermiddagen. 
16.00-16.45 Om konsten på Österlen. Konstnären Hasse Karlsson visar och berättar. 
18.30 Om Gås och Gåsamiddag. Leif Hjärre kåserar. 

Gåsamiddag 
 

Söndag 5 november 
07.30 Frukost 
08.30-09.15 Expedition Sudan. Bodil Eckert berättar om en av SGS-resorna 2017. 
09.30-10.00 Indien. Margareta Thyr presenterar en kommande SGS-resa.  
10.00-10.30 Kaffe 
10.30-11.00 Att söva i Afrika. Christoffer Lundén som arbetat som narkosläkare där berättar. 
11.15-12.00 Norges vackraste öar. Lars Sandström berättar om SGS-resan i augusti. 
12.00 Avslutande lunch 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

 

 

 

I PRISET INGÅR: 

 

I samtliga alternativ ingår i tillämpliga delar buffé fredag kväll, frukost, kaffe, lunch, kaffe och middag lördag 

samt frukost, kaffe och lunch söndag. I priset utan övernattning ingår alla måltider i programmet utom frukost. 

 

Varför bara tre alternativ? 

Efter diskussioner i styrelsen har vi beslutat att ta bort alternativet med deltagande enbart lördag – söndag. 

Bakgrunden är att till de senaste mötena har mycket få valt det alternativet och att våra möjligheter att 

förhandla oss till bra priser blir mycket bättre om vi har färre alternativ, vilket gör det enklare för både 

hotellen och de som arbetar med arrangemangen. Vi vill poängtera att möjligheten alltid finns att välja 

deltagande utan övernattning och sedan lösa övernattningen själv.  

 

 

Alt. 1: Dubbelrum fredag – söndag 2.500 kr/person  

  

Alt. 2: Enkelrum fredag - söndag       3.100 kr  

 

Alt. 3: 

 

Deltagande utan övernattning 

 

1.500 kr/person 

 

 

ANMÄLAN: 

 

Anmälan sker i första hand via SGS hemsida  

eller med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast 1 september 2017. 

Adress: SGS, Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

BETALNING: 

 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS bankgiro 223-7352 senast 1 september 2017. 

 

OBS! Speciella regler för betalning/återbetalning vid denna träff i Simrishamn: 

Vår motpart för den här bokningen har särskilda krav och villkor förknippade med bokningen. Vi ber er noga 

ta del av det och ha förståelse för att det är regler vi inte kan påverka mer än vi redan har gjort. Vi måste den 

här gången som beställare betala arrangemanget i förskott. Betalningen måste därför göras samtidigt med 

anmälan.  

OBS! Deltagande i träffen kan inte avbokas med återbetalning efter 1 oktober och återbetalning sker fram 

till dess med 80% av anmälningsavgiften!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

c/o Stefan Karlsson, Förmansvägen 28 7tr, 151 47 Södertälje 

 

 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

OBS! Gör om möjligt anmälan via SGS hemsida! 

www.sgsresa.nu 

 
 

Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS höstmöte i Simrishamn 2017. 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

 Alternativ 1 Dubbelrum fredag – söndag    2.500 kr/person 
 

 Alternativ 2 Enkelrum fredag - söndag      3.100 kr 
 

 Alternativ 3 Deltagande utan övernattning 1.500 kr/person  

 

 

 

 Jag accepterar annat boende om mitt förstahandsval inte finns tillgängligt.  

 

 

 Jag/vi deltar för första gången i en veckoslutsträff med SGS 

 

Jag vill om möjligt dela rum med: 

______________________________________________________________ 

OBS! Försäkra dig om att den du vill dela rum med också är anmäld! 

 

Särskilda önskemål om kost, t.ex. vegetariskt: 

____________________________________________________ 

 

 Jag visar gärna bilder under programpunkten Egna bilder om: 

(Tag med dina bilder, vi har inte möjlighet att ta kontakt med dig före mötet.) 

 

 

 Jag har diabilder    

 Jag har digitala bilder 

 

OBS! För att kunna sammanställa ett så bra program som möjligt, också för Egna bilder, vill vi gärna att du 

talar om i anmälan om du har bilder med dig – och kom ihåg, max 30 minuter per visning! 

 


