
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

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

 

 

VECKOSLUTSTRÄFF MED 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  

31 maj - 2 juni 2019 Tjärö, Bräkne-Hoby, Blekinge 
 

http://tjaro.com/ 

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 maj 2019 under adress: 

SGS, c/o Anders Gezelius, Skatkullevägen 22, 430 82 DONSÖ 
 

 

PROGRAM 

 

Fredag 31 maj 

18.00 Avresa med båt från Järnavik (avgångar även 17.00 och tidigare) 

19.00 Middag  

20.30 Egna bilder (Styrelsemöte) 
 

Lördag 1 juni 

07.00- Frukost 

08.30 - 09.00 Expedition Sydatlantens öar.  Planerad SGS-resa, 

Resan presenteras av expeditionsledaren, sjökapten Torbjörn Svensson.  

09.15 – 10.00 De indiska lejonen väntar, rapport från en SGS-resa  

10.00 - 10.30 Kaffe 

10.30 - 11.15 Styrelsen informerar 

11.15 - 12.00 Årsmötesförhandlingar 

12.00 Lunch 

13.00 – 15.00  Kryssning i Blekinge skärgård 

15.00 - Naturpromenad på Tjärö. Vi delar upp oss i två grupper för kaffe, egna strövtåg 

och framför allt guidad vandring på Tjärö, guidade av Bengt Ignell som också 

visade oss Tjärö vid vårt tidigare besök – det blir ett kärt återseende! 

19.00 Middag 

20.30 Egna bilder (Styrelsemöte) 
 

Söndag 2 juni 

07.00- Frukost 

08.30 - 09.15 Operation Smile, Hans Ekström, barnläkare och SGS-medlem berättar om en 

mycket speciell verksamhet.  

09.30 - 10.15 Alaska, rapport från en SGS-resa  

10.15 – 10.45 Kaffe 

10.45 - 11.15  AviFauna, Göran Pettersson presenterar ett omtyckt reseföretag. 

11.30 - 12.30 Öst, väst, nord och syd,  

 Anders Blomdahl, naturfotograf från Blekinge berättar och visar bilder 

12.30 Avslutande Lunch 

13.45 Avresa mot Järnavik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDINAVIAN GEOGRAPHIC SOCIETY  –  BANKGIRO 223-7352 

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

 

 

 

 

Om Tjärö 

 

1998 hade SGS förlagt sitt vårmöte till Tjärö i Blekinge skärgård. Det blev ett vårmöte som nog finns kvar i ljust 

minne hos alla som hade glädjen att delta. Under årens lopp har det framförts önskemål om att återvända och nu, 

efter 21 år, tyckte vi att det kan vara dags att göra ett nytt besök. En av anledningarna är också att anläggningen 

på Tjärö har rustats upp betydligt i STF:s regi och nu kan bjuda oss ett bättre boende än tidigare. Det är viktigt 

att minnas att det trots allt fortfarande är ett vandrarhem med det utbud av lite varierande standard på boende 

som är vanligt. I vandrarhemmet finns inte tillgång till enkelrum, men i hotelldelen finns ett mindre antal 

enkelrum tillgängliga, dock till ett väsentligt högre pris.  Rummen i vandrarhemsdelen består av dubbel och 

flerbäddsrum, men vi räknar inte med att använda mer än maximalt fyra bäddar per rum. Sänglinne och handduk 

ingår liksom naturligtvis städning. 

Vid Järnaviks brygga finns kostnadsfri parkering för er som kommer med bil. Med allmänna kommunikationer 

finns tåg till Bräkne-Hoby och därifrån buss till Järnavik. För tider se: http://www.blekingetrafiken.se/ 

 

OBS! Utrymmena på Tjärö är begränsade och det finns maximalt plats för 120 deltagare totalt. Därför kommer 

en strikt tillämning av ”först till kvarn…” att gälla vid anmälan! 

 

I PRISET INGÅR: 

I samtliga alternativ ingår båttransport, middag fredag kväll, frukost, kaffe, lunch, kaffe och middag lördag samt 

frukost, kaffe och lunch söndag och alla programpunkter. 

OBS! Gironummer för betalning: Bankgiro 223-7352 

 

 

ALTERNATIV: 

 

Alt. 1: Del i dubbel/flerbäddsrum, fredag – söndag 2.350 kr/person  

Alt. 2: Enkelrum, hotellet, fredag – söndag 4.050 kr 

   

ANMÄLAN: 

Anmälan sker helst via SGS hemsida eller 

med bifogad anmälningsblankett. Anmälan skall vara klubbmästaren tillhanda senast onsdag 24 april 2019. 

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

BETALNING: 

Hela deltagaravgiften insätts på SGS bankgiro 223-7352 senast 24 april 2019 

OBS! Regler för betalning/återbetalning enligt styrelsebeslut 21/5 2004: 

1. Vid avbokning senast fem dagar före träffen återbetalas hela avgiften förutom 200 kronor. 

2. Senare avbokning innebär att föreningen har rätt att tillgodogöra sig hela avgiften. 

3. Betalning som inte är kassören tillhanda före mötet debiteras en extra avgift om 100 kronor. 

Avbokning görs till klubbmästaren via e-post: stefan.travelbug@gmail.com eller telefon 0733-477724 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 
Jag/vi anmäler härmed följande person(er) till SGS vårmöte på Tjärö 2019 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn 1    Telefon 

___________________________________________________________________________ 

Namn 2    Telefon 

 

Anmälan avser följande alternativ: 

 

❑ Alternativ 1 Del i dubbel/flerbäddsrum    2.350 kr/person 
 

❑ Alternativ 2 Enkelrum i hotellet       4.050 kr 
 

 

 

❑ 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! 

 


