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Observera att svensk tid gäller för alla aktiviteter i programmet!



Välkommen ombord på Kasta Loss 
med SPF!
I denna folder hittar du program, tider för alla föreläsningar och en lista 
över alla utställare i konferensen på däck 5 i båtens för.

Observera att alla klockslag är angivna i svensk tid. Om du beställer  
väckning via TV:n i hytten så tänk på att ange svensk tid. Om du använder 
din mobiltelefon som väckarklocka, tänk på att många telefoner ställer om 
sig automatiskt till lokal tid.

Alla föreläsningar sker i Moonlight på däck 6 i båtens för. Lokalerna tar 300 
personer - först till kvarn gäller.

Tänk på att... 
Vi är många SPFare här på fartyget vilket innebär att vi har två sittningar 
för middag och lunch. Kontrollera din matkupong för att se vilken sittning 
just du har.

SPFs förbundsordförande och styrelse finns med ombord. De finns tillgäng-
liga för dig och har en stor gul knapp på sig. Dag två hittar du personer ur 
styrelsen utanför mässan på däck 5.

Alla distriktsordförande finns också med ombord och har röda stora  
knappar på sig.

Personal från förbundskansliet bär vita munkjackor med Kasta Loss på  
ryggen. Vi hjälper dig gärna med allt mellan himmel och jord.

Nu Kastar vi loss med SPF!



Program 22 april
18:30 - 19:15 Folke Gustavsson spelar gitarr och sjunger i  
  terminalen innan avgång. 

19:10  Ombordstigning på Tallink Silja Line Galaxy
 
19:30  Fartyget Kastar loss från Värtahamnen

       Program för dig med  
                   middag 22:00

20:00  Välkomstdrink i Starlight
20:10 SPFs förbundsordförande Karl  
 Erik Olsson hälsar välkommen!
20:20 Show med Dance Factory
20:35- Streaplers spelar upp till dans 
21:20 
22:00 Middag

       Program för dig med  
                   middag 19:30
 
19:30  Middag
22:00 Välkomstdrink i Starlight
22:10 SPFs förbundsordförande Karl  
 Erik Olsson hälsar välkommen!
22:20 Show med Dance Factory
22:35- Streaplers spelar upp till dans 
23:20 

23:30 - 00:30 Danstävling i Starlight (däck 6) med Ann Wilson 
  och Dermot Clemenger från TV4-succén Let’s dance. 
  Danstävlingen inleds med dans av Ann Wilson & Dermot  
  Clemenger och Bengt Frithiofsson & Oksana Spichak. 
  Annika Jankell är programledare.
  Danstävlingen är öppen för alla som tycker dans är roligt  
  oavsett hur duktig man är - nu ska vi ha kul! 

00:45 - 01:30 Streaplers spelar upp till dans i Starlight (däck 6)
 
24:00 - 03:30 Disco med 60- och 70-talsmusik på däck 10 i Zenith



Seminarier i MoonlightProgram 23 april

05:00-09:00 Sjöfrukost serveras i buffén och Grill House.

09:00-10:00 Morgonsoffa i Starlight, däck 6 
  Annika Jankell är programledare.
  Bengt Frithiofsson pratar om vårens favoritviner. 
  Jessica Gyllenberg från Doro delar ut mobiltelefoner till fem  
  lyckliga vinnare.
  Vinnaren av Stora Kvinnopriset hyllas och pris delas ut av   
  Swegmark of Sweden och SPF.
  Ann Wilson och Dermot Clemenger medverkar.   
  Vinnaren i gårdagens danstävling uppmärksammas.

10:00-15:00 Utställning/mässa i konferensen, däck 5 
 
10:00-15:00 ”Gör om mig”, Makeupstudion sminkar dig och ger tips   
             och råd. I konferensen, däck 5, i ”Tallinn”. 

11:00  Lunch i buffén (se din biljett för tid och plats)

12:15  Seminarierna startar i Moonlight, däck 6

13:00  Lunch i buffén (se din biljett för tid och plats)

14:00-15:00 Dansskola i Starlight, däck 6, med Oksana Spichak och   
  Jonathan Näslund från TV4-succen Let’s dance.

15:00  Kaffe & bulle serveras i Starlight, däck 6 och 7  
  samt Moonlight däck 6.

16:00  Streaplers spelar upp till dans i Starlight, däck 6

Morgonsoffan direktsänds i hytterna



Seminarier i Moonlight

Antalet platser i Moonlight är  
begränsat till 300 personer.

12:15-12:45 ”Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre” -  
  Lars Nilsson, sakkunnig SPF, pratar om SPFs program mot   
  ålderism.

13:00-13:30 Actic ger tips och råd kring hur du med hjälp av träning kan  
  åldras med stil.

13:40-14:00 ”Fråga doktorn”, Gösta Bucht, sakkunnig geriatriker SPF,   
  svarar på dina frågor om hälsa och välmående.

14:10-14:30 Daniela Svensson från Lotus Travel presenterar resan  
  Kejserliga Kina. 

14:40-15:00 Bo i utland - Spanien, Mäklarringen.

15:10-15:30 Reseskaparna:
  I takt och ton - sommarens musik & kulturresor.
  Från det exotiska Norrland till Skottland med tattoo. 
  
15:40-16:00 Världens vackraste sjöresa, oavsett årstid, Hurtigruten.

16:10-16:30 Kryssningar över hela världen, Royal Caribbean.

18:15  Fartyget ankommer till Värtahamnen, Stockholm.



Mässa i konferensen
På mässan har du möjlighet att provsmaka härliga ostar och goda viner. 
Funderar du på att resa? Har du planer på att byta bostad eller flytta utom-
lands? Vill du ha tips och råd om motion och hälsa?   

Ann Wilson, Dermot Clemenger, Bengt Frithiofsson och Oksana Spichak 
har en monter på utställarområdet. Även tävlingar med priser kommer att 
äga rum. Allt detta och mycket mer kan du uppleva på däck 5.

Monternummer/utställare
1.    Väddö Gårdsmejeri
2.    Royal Caribbean
3.    Deals4me
4.    Actic
5.    Your Wineclub
6.    Info Care
7.    Eloped
8.    SJ
9.    Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF)
10.  Swegmark 
11.  Artistmonter
12. 
13.  Tallink Silja Line
14.  Mäklarringen
15.  Reseskaparna
16.  Doro
17.  Lotus Travel
18.  Good Life Golf
19.  Hurtigruten

Swegmark of  Swedens behåexperter finns på plats för att ge tips och råd om olika behå samt visa upp sitt sortiment. Dess-utom får alla som besöker deras monter en rabattku-pong på 50 kr.

Väddö Gårdsmejeri! 

Njut av god ekologisk ost, från 

lyckliga kor, som älskar att visa 

upp sig vid sommarens Kosafari! 

Välkommen till Roslagens eget 

gårdsmejeri med smak av  

öppna landskap och  

levande kultur! 

Your Wineclub  – den personliga vinklubben - erbjuder provning av några av Bengt Frithiofssons favorit-viner. Dessutom mässpriser på bland annat medlemskap, vinpaket, Riedelglas och  exklusiva olivoljor!



Mässan är öppen mellan 10:00 och 15:00 på däck 5 i konferensavdelningen. 

SPFs förbundsstyrelse och förbundsordförande Karl Erik Olsson finns till-
gängliga precis utanför mässan och svarar på dina frågor.

För dig som vill bli sminkad, kom till konferensavdelningen och träffa 
make-up artister från Makeupstudion i konferensrummet kallat ”Tallinn”.

YOUR
WINECLUB

Karta över mässan



Välkommen ombord  

på SPFs medlemskryssning! 
 

Vi har fyllt programmet med 

spännande artister, många 

intressanta föreläsningar och 

en mässa för alla sinnen!

Kasta Loss med SPF!


