
 

Inbjudan till 45-årsträff för 
HMS Älvsnabbens långresa 1977–78 

 

Skeppskamrater! 
Vid denna tid för 45 år sedan (4 nov – 16 mars) 
var vi ute i världen på vår fantastiska långresa. 

Detta ska vi fira genom att ses i 

 

Göteborg 
lördagen 25 mars 2023 

med förfest fredagen 24 mars 
 

 
Anmälan till själva träffen och middagen görs till: 

 
stefan.leo@alvsnabben.se 

Senast den 31 januari 2023 

Meddela också om ni även tänker komma till förfesten 
och hör gärna av er även om ni inte alls kan komma! 

Obs! Ni bokar hotellrum själva enligt nedan. 
Och middagen betalas på plats. 

 
Om ni har frågor om hotellet och maten, kontakta Mats Rofors: 

mrofors@gmail.com   073-381 81 83 
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 Boende 

Vi har förbokat ett antal rum den 24-26 mars på Hotell G 
som ligger ca 50m från Centralstationen. 

 
Hotell Göteborg - First Hotel G på centralstationen (firsthotels.se) 

 
Ni bokar och betalar själva hotellrum med denna mailadress. 

Ange bokningskoden "Återträff": 
g@firsthotels.se eller ring 031-637200 

Enkelrummen kostar 750 SEK ink frukost/natt. 
Dubbelrummen 890 SEK ink frukost/natt. 

OBS! Dessa måste bokas senast den 31 januari 2023 
för att de rabatterade priserna ska gälla! 

 
Om ni vill dela dubbelrum med en skeppskamrat kan 
vi t.ex. förse er med e-postadresser till alla anmälda. 
Parkering finns i Nordstans P-hus 150m från hotellet. 

 
  

Förfesten fredagen 24 mars 

För er som kommer redan på fredagen träffas vi i baren 
på hotellet kl. 17:00 för lite mat och uppvärmning. 

  

 

Lördagen 25 mars 

Inmönstring 

Lördagens jubileum börjar med inmönstring kl. 16:00 i en konferenslokal 
på hotellet. Försedda med valfria drycker från deras bar har vi där en 

inledning på träffen genom att bl.a. Stefan Leo visar bilder, filmer och annat. 
Det skulle uppskattas om fler t.ex. ville berätta något från resan eller liknande. 

Hör av er till Stefan! 
Efter inmönstringen får ni tid för att snygga er inför middagen. 

Middagen 

Klockan 18:15 ses vi i hotellreceptionen för att i samlad tropp 
marschera ca 500m till restaurang Brasso på Östra Larmgatan 16. 

 
Brasso | Brasseri | Grill | Göteborg | Västra Götalands län 

https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/goteborg/first-hotel-g/
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https://www.brasso.se/


Vi kommer att hålla till i en egen del av restaurangen 
och deras byssa förser oss med följande läckerheter: 

Förrätt: 
Toast Skagen på Brassos vis 

 
Varmrätt: 

Grillad Patanegra Karré & Mergezkorv 
Rostad tomat, Potatisgratäng & Pepparsås 

 
Dessert: 

Mandelkaka & Kaffe 
 

Dessa tre rätter kostar 400 SEK per person och ni betalar på plats. 
Ni beställer valfri dricka på plats till maten och var och en betalar för sig. 

  

Att göra i Göteborg 

För er som kommer tidigt på lördagen eller har övernattat 
från fredagen kan vi tipsa om följande: 

Sjöfartsmuseet 
Sjöfartsmuseet Akvariet (sjofartsmuseetakvariet.se) 

Karl Johansgatan 1-3 
Man åker enklast spårvagn dit. 

 

Stefan Leo 
Internet-FC 

Mats Rofors 
Chefens Hovmästare 

 

 

Vi brukar ju ha återträff vart 5:e år och alternerar mellan 
Karlskrona, Stockholm och Göteborg. 

2013 hade vi dock 35-årsträffen i Malmö. 
Det har hittills blivit åtta träffar och denna 45-årsträff blir den nionde! 

Läs här om förra träffen, 40-års i Stockholm 2018: 
 

1977-78 40-års jubileum! (alvsnabben.se) 

 

https://www.sjofartsmuseetakvariet.se/
https://www.alvsnabben.se/1977-78/40-arstraff/40-arstraff.htm


Denna inbjudan har skickats till 193 mailadresser. 
Vi var 262 i besättningen. 

37 är avlidna. 
9 är utvandrade eller ej folkbokförda. 

19 kan, eller vill inte komma. 
Saknar hittills kontakt med 18 trots brevutskick. 

 

  

Ett tips! På svtplay.se finns en jättefin naturfilm om hajarna runt Fernando de Noronha som ni måste se! 
Surfa till svplay.se och sök efter ”Sandätande hajar”. Eller klicka på länken nedan: 

 
https://www.svtplay.se/video/8opabPY/sandatande-hajar 
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