
 

INBJUDAN OCH PROGRAM FÖR NORDISKA MÖTET I ÅBO 4.-6.9.2019 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan 

Medlemmarna i de nordiska vänklubbarna hälsas hjärtligt välkomna till årets upplaga 

av Nordiska mötet i Åbo. Här finner du utförlig programinformation och annan 

information som behövs för vistelsen i Åbo. Aktuell information om mötet finns också 

på våra nätsidor www.svenskaklubben.fi. Anmälningarna sker klubbvis enligt bifogade 

anvisningar. Likaså sker faktureringen klubbvis enligt inlämnade 

anmälningsblanketter. 

Väl mött i Åbo! 

 

Program 

Onsdag 4.9. 

19.00-  Get together-party för golfspelare och andra early birds, Svenska Klubben 

22.00   och  Restaurang Bassi, Västra Strandgatan 9, fri samvaro, plockmat och vin. 

Pris: 35 €. 

  

Torsdag 5.9. 

Golf 

7.45 Golfspelarnas avfärd med buss från hotell Radisson Blu Marina, Slottsgatan 22 

till Aura Golf, http://www.auragolf.fi/sve/aura-golf-pa-svenska/  

Pris: 95 €, inkluderande green fee, bastu, lunch och 

transport tur/retur. Lagtävling med 2-3 spelare, PB med 

fullt hcp, individuell tävling, även bästa scratchresultat 

premieras, specialtävlingar.  

Ange HCP vid anmälan. Retur kl. 15.00. Kontaktperson: 

kim.nordell@pp.inet.fi  

 

http://www.svenskaklubben.fi/
http://www.auragolf.fi/sve/aura-golf-pa-svenska/
mailto:kim.nordell@pp.inet.fi


Segling och Åbo Båtvarv 

9.30 Avfärd från hotell Radisson Blu Marina med 

buss till seglingen och Åbo Båtvarv.  
 

10.00 Seglingstävling, Åbo Båtvarv med Femmor 

mellan de deltagande klubbarna. 3 mans 

besättning. Arrangörerna bemannar varje båt 

med en ansvarsperson.  
 

12.00  Lunch på Åbo Båtvarv 
 

13.00 Föredrag om Åbo Båtvarv, Alfons Håkans Ab 

 och annat sjöfartsrelaterat, VD Joakim Håkans.  
 

14.00 Busstransport från Åbo Båtvarv till hotell Radisson. Pris: 50 €, inklusive lunch    

och transporter. Kontaktperson: markus.blomquist@gmail.com  

 

Bridge 

10.00 Bridgeturnering på Gillesgården, Auragatan 1. Lunch på restaurang Bassi. Pris: 

20 €, inkluderande spel och lunch. Kontaktperson: henrikmsolin@gmail.com 

 

Presentation av Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi 

16.00 På Observatoriet i Vårdbergsparken  

av rektor Moira von Wright eller  

avgående rektor Mikko Hupa och  

VD Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo 

Akademi.  

Busstransport 15.45 från Radisson 

och tillbaka kl. 17.30.  

Obs! Många trappor i Observatoriet. 

 

 

 

Välkomstmiddag 

19.00 Svenska Klubben och Restaurang Bassi, Västra Strandgatan 9. Klädsel: 

Kostym/kavaj och slips. Pris: 65 €, inkluderande 3 rätters middag, cocktail, öl 

och snaps samt musikunderhållning och tävlingarnas korta prisutdelningar. 

Kontaktperson: henrik.karlsson@eschner.fi  

 

mailto:markus.blomquist@gmail.com
mailto:henrikmsolin@gmail.com
mailto:henrik.karlsson@eschner.fi


Fredag 6.9. 

8.45 Direktionens frukostmöte, Restaurang Bassi, kabinettet Kompassen, Västra 

Strandgatan 9. 

 

Meyer Werft och 

skärgårdskryssning 

9.30 Avfärd med buss på 

dagsutfärden från hotell 

Radisson Blu Marina, 

Slottsgatan 22. 

10.00 Besök på Meyer Werft 

Turku, VD Jan Meyer är 

värd. Varvet är en av 

världens modernaste som bygger stora kryssningsfartyg. 
 

12.00 Avfärd med buss från Meyer till Nådendal och s/s Ukkopekka 
 

13.00 

     Lunch på s/s UkkoPekka 

Skärgårdskryssning med eventuella 

strandhugg (beroende på väder och 

tidtabell) 

 

 

 

16.00 Ankomst Aura å/Martinsbron i centrala Åbo (nära hotell Radisson).  
 

Pris: 85 €, inkluderande transporter, kryssning  

och lunch med öl och snaps.  

    

 

Festmiddag 

 

19.00 Restaurang Bassi och Svenska Klubben, Västra 

Strandgatan 9. Pris: 90 €, inkluderande 4 rätters 

middag, cocktail, vin till alla rätterna och avec. 

Mezzosopranen Essi Luttinen underhåller.  

Klädsel: Smoking. Kontaktperson: 

henrik.karlsson@eschner.fi  

 

 

 

mailto:henrik.karlsson@eschner.fi


Hotell 

Arrangörerna har reserverat ett antal rum på Hotell Radisson Blu Marina, 

Slottsgatan 22 till specialpris enligt följande:  

Standard eller River view enkelrum, 129 €/natt, Standard eller River view dub-

belrum, 139 €/natt, Superior enkelrum, 144 €/natt och Superior dubbel-

rum/natt 154 €.Priserna inkluderar frukostbuffet. Bokningen sker direkt per tel. 

+358 20 1234600 eller per e-post reservations.finland@radissonblu.com. 

 

Bokningen bör ske före 21.08.2019, vänligen använd koden NORDISKT 

MÖTE som reserveringskod. Varje deltagare ansvarar själv för betalningen av 

rummet på hotellet kontant eller med kort. 

 

Andra närliggande hotellalternativ är Hotell Wiklund  

https://www.sokoshotels.fi/sv/abo/original-sokos-hotel-

wiklund/rumsinformation  och Hotell Scandic Julia 

https://www.scandichotels.se/hotell/finland/abo/scandicjulia . 

Drycker 

 Om deltagare vill beställa drycker utöver de som ingår i måltidspriserna sker 

det via en drinkkupong där personalen antecknar beställningen. Man betalar i 

kassan innan man lämnar restaurangen. 

Transporter 

Transporterna till de olika evenemangen finns angivna i programmet. Avståndet 

mellan Hotell Radisson och Svenska Klubben/Restaurang Bassi är endast ca 

300 m längs åstranden, varför busstransport inte anses nödvändig.  

Taxi är ett tryggt och relativt förmånligt sätt att förflytta sig, tel. +358 210041. 

Envar deltagare sköter sina resor till och från Åbo självständigt. 

Flygförbindelserna från Stockholm eller via Helsingfors är goda. Silja Line och 

Viking Line har båda morgon- och kvällsavgångar från Stockholm och Åbo.  

Anmälningar 

Deltagarna anmäler sig initialt till sin egen klubb enligt upplägget på bifogade 

anmälningsblankett. Respektive klubb sammanställer sina medlemmars 

anmälningar till de olika evenemangen och returnerar sammanställningen till 

Svenska Klubben i Åbo på adressen kansliet@svenskaklubben.fi  senast den 

16.8.2019. Ange också status i klubben (ordf, VD, styrelsemedlem, medlem etc). 

Den klubbvisa anmälningen utgör samtidigt faktureringsunderlag och Svenska 

Klubben skickar klubbvis en faktura på basen av den.   

En bekräftelse på anmälningarna skickas klubbvis. 

 

 

mailto:reservations.finland@radissonblu.com
https://www.sokoshotels.fi/sv/abo/original-sokos-hotel-wiklund/rumsinformation
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https://www.scandichotels.se/hotell/finland/abo/scandicjulia
mailto:kansliet@svenskaklubben.fi


Deltagare 

Medlemmarna i de deltagande klubbarna inbjuds. Deltagande klubbar är 

Norske Selskab från Oslo, Royal Bachelors´ Club från Göteborg, Sällskapet och 

Nya Sällskapet från Stockholm, Svenska Klubben i Helsingfors och 

Börsklubben från Helsingfors samt värdklubben Svenska Klubben i Åbo. 

 

Värdklubbens kontaktuppgifter 

 Besöksadress:  Västra Strandgatan 9, andra våningen.      

    Postadress: Auragatan 1, 20810 Åbo    

    E-postadress: kansliet@svenskaklubben.fi    

  

Henrik Karlsson, ordförande, henrik.karlsson@eschner.fi     

 Nils-Erik Bystedt, styrelsemedlem, nils-erik.bystedt@nettikirje.fi    

 Torbjörn Kevin, styrelsemedlem,  tjvkevin@gmail.com     

 Marko Ekman, styrelsemedlem, markoekman@gmail.com     

 Gösta Råholm, styrelsemedlem, gostaraholm@gmail.com     

 Markus Blomquist, seglingsansvarig, markus.blomquist@gmail.com  

 

Varmt välkomna, våra nordiska bröder! 

 

Svenska Klubben i Åbo r.f. 

Styrelsen                                                                     
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